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SAMMANFATTNING 

 
Titel: Jämställt ledarskap – En studie om det kvinnliga respektive det manliga 
ledarskapets arbete med jämställdhetsfrågor 

 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Alen Bibic och Emelie Krusing 
 
Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson 
 
Datum: 2019 – januari  

 
Syfte: Syftet är att få ökad förståelse för skillnader och likheter som finns mellan 
hur det manliga respektive det kvinnliga ledarskapet arbetar med 
jämställdhetsfrågor inom ramen för sitt CSR-arbete. 

 
Metod: Studien vilar på en kvalitativ forskningsmetod. Empirin har samlats in 
genom 10 stycken semistrukturerade intervjuer.  För att få fram relevant 
information har vi gjort strategiska urval av respondenterna. Vi har därefter arbetat 
genom den insamlade empirin förutsättningslöst och försökt urskilja 
underliggande meningar. Den transkriberande texten har sedan aktivt ställts mot 
studiens teoretiska referensram och frågeställningar för att få fram relevanta teman 
för studien.  

 
Resultat & slutsats: Studien upptäckte att det fanns stora skillnader mellan hur de 
manliga och de kvinnliga respondenterna uppfattade arbetet med jämställdhet. De 
manliga respondenterna upplevde att jämställdhetsarbetet ofta styrdes av den 
övergripande CSR-policyn. De kvinnliga respondenterna upplevde däremot att det 
kvinnliga ledarskapet arbetade med jämställdhet i större omfattning och mer 
noggrant än det manliga ledarskapet. 

 
Examensarbetets bidrag: Tidigare forskning antyder att det finns skillnader 
mellan hur det manliga och det kvinnliga ledarskapet styr sina medarbetare. Ett 
antagande är att det kvinnliga ledarskapet bryr sig mer kring etiska och sociala 
frågor än vad det manliga ledarskapet gör. Få studie har inom CSR har dock inte 
intresserat sig för forskning som visar hur manligt respektive kvinnligt ledarskap 
hanterar jämställdhet. Det är ett gap som denna studie hanterar.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Studien har bidragit till att ge en ökad förståelse 
gällande hur manligt och kvinnligt ledarskap arbetar med jämställdhet utifrån 
medarbetarnas perspektiv. Det hade varit intressant att göra en liknande studie 
men där man även kopplar in ledarnas perspektiv. Tidsbegränsningen har gjort att 
vi inte har kunnat göra en mer omfattande studie. Fortsatt forskning hade även 
kunnat involvera deltagande observationer i metoden för att få en mer djupgående 
förståelse.  

 
Nyckelord: CSR, Jämställdhet, Kvinnligt ledarskap, Ledarskap, Manligt ledarskap, 
Organisation  
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ABSTRACT 
 
Title: Jämställt ledarskap – En studie om det kvinnliga respektive det manliga 
ledarskapets arbete med jämställdhetsfrågor 

 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business 
Administration  

 
Author: Alen Bibic and Emelie Krusing 
 
Supervisor: Agneta Sundström and Kristina Mickelsson 
 
Date: 2019 – January  

 
Aim: The purpose is to gain greater understanding of the differences and 
similarities that exist between how male and female leadership work with gender 
issues within the framework of their CSR work. 

 
Method: The study rests on a qualitative research method. Data has been collected 
through 10 semi-structured interviews. In order to obtain relevant information, we 
have made a strategic selection of respondents. We have then worked through the 
collected data unconditional and tried to distinguish underlying sentences. The 
transcriptual text has then been actively addressed against the theoretical 
framework of the study and the research questions to obtain relevant themes for 
the study. 

 
Result & Conclusions: The study found that there were major differences between 
how male and female respondents perceived the work of gender equality. The 
male respondents perceived that gender equality work was often governed by the 
overall CSR policy. The female respondents, on the other hand, felt that female 
leadership worked with gender equality to a greater extent and more carefully than 
male leadership.  

 
Contribution of the thesis: Previous research suggests that there are differences 
between how male and female leadership manages their employees. One 
assumption is that female leadership cares more about ethical and social issues 
than male leadership does. However, few studies in CSR have not been interested 
in research showing how male and female leadership manages equality. It is a gap 
that this study manages. 

 
Suggestions for future research: The study has helped to provide a better 
understanding of how male and female leadership works with gender equality 
based on employee perspectives. It would have been interesting to do a similar 
study but also to connect the leaders' perspective. The time limit has meant that we 
have not been able to do a more extensive study. Continued research could also 
have involved participatory observations in the method for gaining a deeper 
understanding. 

 
Key words: CSR, Gender equality, Female leadership, Leadership, Manly 
leadership, Organization 
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1. Introduktion 

Under introduktionen följer en redogörelse för uppsatsens problematisering. Problemet 

och de exakta frågorna som ska besvaras kommer att presenteras nedan. Därefter 

presenterar vi syftet, avgränsningen och forskningsbidraget. För att i slutet av detta 

kapitel avsluta med att förklara hur vi har disponerat uppsatsen. 
 

1.1 Problematisering 

Vad skiljer sig mellan organisationer som lyckas och organisationer som misslyckas? 

Walsh, Enz och Canina (2008) menar att förklaringen ligger i de tillgångar som 

organisationen har. Organisationer som har stora tillgångar tenderar att ha större chans 

att lyckas än de som har få, vilket omfattar både materiella och immateriella tillgångar. 

Författarna menar att en viktig immateriell tillgång är det intellektuella kapitalet, som 

idag förväntas omfatta jämställdhet mellan kvinnor och män. Walsh, Fleming och Enz 

(2016) visar att investeringar i att uppmuntra yrkesverksamma kvinnor, framförallt med 

kvinnligt ledarskap, att bli ledare kan ge avkastning som främjar hela organisationen. 

Verkligheten ser dock annorlunda ut. Många kvinnor väljer, enligt Walsh et al. (2016), 

att lämna sin arbetsplats då det finns barriärer som inte tillåter dem att avancera. Detta 

trots att studier visar (se till exempel Desvaux, G., Meaney, M. C. och Devillard-

Hoellinger, S. 2008) att det finns positivt samband mellan kvinnor på högre positioner i 

organisationer och organisationens lönsamhet. En orsak anses vara bristen på förebilder. 

Hirsh (2009) har kunnat se att det är viktigt för dagens generation att kvinnor med 

kvinnligt ledarskap finns i ledande ställningar för att verka som goda förebilder. Att 

locka dessa kvinnor till chefspositioner anses vara minst lika viktigt som att ta tillvara 

den kunskap som finns hos nuvarande generation.  

  

Cook och Glass (2016) menar att det bidrag en individ för med sig in i en organisation i 

allra högsta grad är format av två förutsättningar. Den ena är den hierarkiska positionen 

i organisationen. Den andra förutsättningen är hur de sociala rollerna hanteras och de 

förväntningarna som är relaterade till den sociala gruppen. Författarna menar att det 

kvinnliga och manliga ledarskapet prioriterar olika aspekter. Författarna framhåller att 

det kvinnliga ledarskapet, i större utsträckning än det manliga ledarskapet, bygger sitt 

ledarskap på relationer och samverkan med sina medarbetare. Detta bekräftas av Patel 

och Kumar (2016) som i sin studie kunnat se att det kvinnliga ledarskapet visar bättre 

emotionell intelligens än vad det manliga ledarskapet gör. Dessutom visar Cook och 
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Glass (2016) studie att det kvinnliga ledarskapet visar större engagemang för 

jämställdhet, olikheter och rättvisa.  

  

Idag finns det forskning som visar olika resultat beroende på om det är ett kvinnligt eller 

ett manligt ledarskap som leder ett företag eller organisation. Både Paustian-Underdahl, 

Walker och Woehr (2014) och Shea och Renn (2017) studier visar att de olika resultaten 

beror på att de olika ledarskapsstilarna leder en grupp på olika sätt och har även olika 

förväntningar på sig. Det överensstämmer med Collins (2001) resonemang. Tidigare 

studier ger starkt stöd för att de olika ledarskapsstilarna leder på olika sätt. Men det 

finns också studier som visar motsatsen. I Archer, Arntén, Olsen och Jansson (2016) 

studie undersöktes huruvida det manliga ledarskapet och kvinnliga ledarskapet har olika 

ledarstilar. De konstaterar att det inte finns någon skillnad i sju av åtta testade 

ledaregenskaper hos de olika ledarna. Författarna menar istället att det är en socialt 

konstruerade föreställning om att skillnader finns som gör att det uppfattas finnas 

skillnader. 

 

Denna studies teoretiska ansats utgår från Corporate social responsibility (CSR) som är 

ett begrepp som bygger på organisationernas ansvar för samhället. Forskningsvärlden 

har försökt definiera begreppet i detalj, vilket Lee (2008) och Okoye (2009) beskriver 

som en svår uppgift. Det vi kan konstatera är att från ett helikopterperspektiv handlar 

begreppet om organisationernas samhällsansvar. Mer detaljerat kan ansvaret bygga på 

etiska värden, ansvar för miljön eller ansvar för sina medarbetare. Även frågor som 

ligger bakom lagliga skyldigheter och hur organisationerna hanterar sådana situationer 

anses vara en del av CSR, enligt Dahlsrud (2008). Som tidigare diskuterats skiljer sig 

det manliga respektive kvinnliga ledarskapet åt och skillnaderna speglas även i 

hanteringen av CSR-frågor som i denna studie representeras av jämställdhet. Kvinnliga 

ledarskapet har visat sig bry sig mer om och agerar mer relaterat till etiska och sociala 

frågor och värderingar än vad det manliga ledarskapet gör. De lägger generellt större 

vikt vid hur de hanterar CSR-frågor, enligt Del Mar Alonso-Almeida, Perramon, & 

Bagur (2015) och Lopez, Rechner, Olson-Buchanan (2005).  

 

I vår studie ligger fokus på hur det manliga och kvinnliga ledarskapet arbetar för 

jämställdhet, vilket Utting (2007) tar upp som ett av de stora problemområdena inom 

CSR. Jämställdheten på en arbetsplats beskriver Elwér, Harryson, Bolin och 
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Hammarström (2013) som en viktig aspekt då det påverkar allt från medarbetarnas 

hälsotillstånd till hur organisationen ser ut från samhällets perspektiv. Begreppet 

jämställdhet har fått omfattande intresse inom forskningen, vilket har medfört att 

begreppet fått en bred definition. I denna studie definieras begreppet jämställdhet som 

¨Män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter, villkor och makt till att forma sina egna 

liv och sin egen utveckling¨ (FNs Globala mål, U.Å) I vår uppsats fokuserar vi på hur de 

anställda upplever att det manliga och kvinnliga ledarskapet styr mot jämställdhet.  

  

Presentation av forskning ovan antyder att det finns skillnader mellan hur det manliga 

och kvinnliga ledarskapet styr sina medarbetare. Vi har även kunnat konstatera att det 

finns forskning som menar att det inte är någon skillnad i hur det manliga ledarskapet 

styr sina medarbetare jämfört med det kvinnliga ledarskapet. Ett antagande är emellertid 

att kvinnliga ledarskapet bryr sig mer kring etiska och sociala frågor än vad det manliga 

ledarskapet gör. Walsh et al. (2016) ger i sin studie ett förslag på hur man från 

organisationens sida kan hjälpa kvinnor, framförallt med kvinnligt ledarskap, som vill 

avancera lika enkelt som män. Få studier inom CSR har intresserat sig för forskning 

som visar hur manligt respektive kvinnligt ledarskap hanterar jämställdhet, vilket är ett 

gap som denna studie vill hantera. Finns det en märkbar skillnad mellan hur de olika 

ledarskapsstilarna arbetar med jämställdhetsfrågor? 

 

1.2 Forskningsfrågor 

• Upplever medarbetarna att det finns skillnader mellan hur det kvinnliga och 

manliga ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågor? 

 

• Vilka faktorer är utmärkande/störst mellan det kvinnliga och det manliga 

ledarskapet när det gäller arbetet med CSR och jämställdhet? 

 

• Vilken påverkan har det manliga och det kvinnliga ledarskapet för att främja 

jämställdheten inom organisationen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att få ökad förståelse för skillnader och likheter som finns mellan hur det 

manliga respektive kvinnliga ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågor inom ramen 

för sitt CSR- arbete. 
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1.4 Avgränsning 

Eftersom CSR är ett brett område fokuserar vår studie på jämställdhetsfrågor inom 

ramen för CSR. De medverkande respondenterna i studien ska ha haft erfarenhet av det 

manliga och det kvinnliga ledarskapet inom ramen för organisationer som har en tydligt 

uttalad CSR policy. Anledningen är att de medverkande respondenterna ska kunna ställa 

de båda ledarskapsstilarna mot varandra. Anledningen till att vi har valt organisationer 

med uttalad CSR policy är att ledarskapet ska ha ett krav på sig att arbeta med dessa 

frågor. På så vis blir det inte ett beslut från ledarskapet om det ska arbetas med 

jämställdhetsfrågor eller inte.  
 

1.5 Disposition 

Studiens utformning bygger på den traditionella utformningen för vetenskapligt 

skrivande av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen består av sex kapitel där varje kapitel 

fördjupar sig i respektive område.  

 
 

 
Figur 1. Uppbyggnad av disposition. Egen figur.  
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Kapitel 1 - Introduktion: Under introduktionen följer en redogörelse för uppsatsens 

problematisering. Problemet och de exakta frågorna som ska besvaras kommer att 

presenteras. Därefter presenterar vi syftet, avgränsningen och forskningsbidraget. För 

att i slutet av detta kapitel avsluta med att förklara hur vi har disponerat uppsatsen. 
 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram: I kapitlet redovisar vi för den teoretiska 

referensramen som ligger till grund för studien. Kapitlet tar bland annat upp teorier 

gällande ledarskap, manligt och kvinnligt ledarskap CSR och jämställdhet. 
 

Kapitel 3 - Metod: I följande kapitel presenterar vi tillvägagångssättet i vår studie och 

redogör för vår forskningsansats. Vi presenterar hur empirin har samlats in och 

transkriberats. En redogörelse gällande källkritisk analysmetod och kvalitetskriterier 

presenteras. Avslutningsvis tar vi upp metodbegränsningar och etiska frågeställningar. 
 

Kapitel 4 - Empiri: Följande kapitel redogör för de väsentliga delarna i det insamlade 

empiriska materialet. Läsaren kommer i följande kapitel få en redogörelse för studiens 

huvudsakliga resonemang. Detta för att underlätta för läsaren hur vi går från empiriska 

insikter och kommer fram till slutsatser 

 

Kapitel 5 - Analys: I följande kapitel möter den teoretiska referensramen det empiriska 

materialet. Analysen kommer att ligga till grund för våra tankegångar och där läsaren 

kan förstå hur argumenten är uppbyggda som i sin tur leder fram till ett antal slutsatser 

i ett senare skede.  
 

Kapitel 6 - Slutsats: I det avslutande kapitlet besvarar vi de frågeställningar som har 

presenterats i studiens inledning. Därefter presenteras forskningsbidraget och förslag 

på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
I kapitlet nedan redovisar vi för den teoretiska referensramen som ligger till grund för 

studien. Kapitlet tar bland annat upp teorier gällande ledarskap, manligt och kvinnligt 

ledarskap CSR och jämställdhet. 
 

2.1 Ledarskap 

Ett begrepp som ofta används i många sammanhang i vårt samhälle är ledarskap. Idag 

kan vi inte läsa tidningen, se på teven eller surfa på internet utan att komma i kontakt 

med begreppet ledarskap. När vi söker på begreppet ledarskap i olika databaser 

resulterar det i många träffar och resultat. Trots dess vanliga förekomst finns det lika 

många definitioner på begreppet som det finns antalet personer som försökt definiera 

det enligt Yukl och Kaulio (2012).  
 

Svårigheterna med att definiera ledarskap ligger enligt Bolden (2016) i att begreppet i 

sig är komplext. Komplext i den meningen att det finns en öppning för subjektiv 

tolkning. Alla har enligt författaren sin egen intuitiva förståelse för hur ledarskap 

definieras, vilket är baserat på en blandning av erfarenheter och lärande. Det i sin tur 

medför svårigheter för att enas om en gemensam definition. Ett annat problem som 

försvårar definierandet är bristen på överenskommelse om huruvida ledarskap härrör 

från de personliga egenskaperna, eller huruvida det inte har någon koppling till de 

personliga egenskaperna och endast har med ledarens beteende att göra.  
 

Yukl och Kaulio (2012) menar på att ledarskap är ett begrepp som har tillkommit i 

fackspråket utan någon exakt definition. Ledarskap är ett begrepp som har fått ett antal 

definitioner genom åren. Ett antal definitioner bygger på att ledarskap är en process som 

handlar om att få en gemensam grupp människor mot samma mål. Även Kouzes och 

Posner (2009) menar på att ledarskap kan definieras som ett verktyg för att påverka en 

eller flera personer i önskad riktning. Författarna nämner bland annat att man som 

ledare kan inspirera andra människor, göra det möjligt för andra att agera eller föregå 

med gott exempel, vilket även Yukl och Kaulio (2012) nämner i sitt arbete. Där menar 

de att ledarskap även innehar definitionen av att motivera, påverka och möjliggöra för 

medarbetare att bidra till att organisationen skall nå sina mål. Summerfield (2014) 

menar att ledarskap är en process där individer påverkar andra individer i syfte till att nå 

gemensamma mål. Med ovan nämnda bakgrund definierar vi begreppet ledarskap som 

ett avsiktligt beteende som används för att påverka en grupps tänkande. 
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2.2 Skillnader i manligt-kvinnligt ledarskap 

Li, Bao och Jiang (2013) menar att det under en längre tid har bedrivits forskning kring 

huruvida kvinnligt respektive manligt ledarskap skiljer sig åt eller inte. Författarna 

poängterar att forskningsvärlden kopplar ihop det manliga ledarskapet med makt och 

kontroll. Medan det kvinnliga ledarskapet kopplas ihop med relationsbyggande och 

karismatiskt.  
 

Ledare kan leda sina medarbetare på olika sätt, på så vis finns det olika ledarskapsstilar 

som inom forskarvärlden har fått olika namn. Connor (2004) introducerar två begrepp 

som bygger på två olika sätt att leda sina medarbetare. Det transaktionella ledarskapet 

menar författarna är ett auktoritärt ledarskap som ofta bygger på att skapa ordning och 

kontroll. Det transaktionella ledarskapet vilar i stor utsträckning på organisationens 

processer. Det finns inget utrymme eller vinning med att skapa relationer till sina 

medarbetare, vilket går i linje med Li et al. (2013) beskriver om det manliga 

ledarskapet.  
 

Connor (2004) beskriver även en ledarskapsstil som kallas för den transformella stilen. 

Använder ledaren sig av den stilen arbetar denne ofta med öppenhet och ser gärna att 

medarbetarna är med i olika processer i större utsträckning än under den transaktionella 

delen. Det transformella ledarskapet bygger enligt författarna på att framhäva en tydlig 

vision och att sedan inspirera medarbetarna till att nå den visionen. Ledaren visar ett 

större intresse för individen än vad den gör under det transaktionella ledarskapet. 

Ledaren försöker tillgodose individens behov. På så vis är relationsbyggandet en viktig 

hörnsten i det transformella ledarskapet. Vilket i sin tur kan kopplas till Li et al. (2013) 

syn på det kvinnliga ledarskapet och hur ledaren bygger relationer med sina 

medarbetare i större utsträckning än det manliga ledarskapet.  
 

2.3 Karaktärer i det kvinnliga ledarskapet 

Kaiser och Wallace (2016) menar att det kvinnliga ledarskapets styrkor ligger i deras 

empatiska och mer relations-värnande förmåga. Författarna påpekar även att det 

kvinnliga ledarskapet i större utsträckning använder en människoorienterad 

ledarskapsstil. Eagly och Carli (2003) tillägger att det kvinnliga ledarskapet har en mer 

demokratisk stil, där involverandet av sina medarbetare är det primära.  
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Eagly och Carli (2003) påpekar även att det kvinnliga ledarskapet använder sig av det så 

kallade transformella ledarskapet, vilket även bekräftas av Gartzia och Van Engen 

(2012). Ett ledarskap som författarna menar bygger på en framtidsvision och ett 

framtidstänkande istället för att vara allt för nutidsorienterade. Eagly och Johannesen-

Schmidt (2001) bekräftar också kvinnliga ledarskapets förmåga att leda på ett mer 

känsligt vis som bland annat innebär att ledaren är noga med att involvera sina 

medarbetare. Egenskaper som att supporta sina medarbetare i rätt riktning är av största 

vikt. Även Alonso-Almeida, Perramon och Femenias (2015) tar i sin studie upp det 

transformella ledarskapet som ett ledarskap som bygger på involverande av medarbetare 

istället för att främja individualister inom gruppen.  
 

Van Engen (2012) poängterar att även om organisationen är framgångsrik, har det 

kvinnliga ledarskapet en förmåga att inte skifta över till det transaktionella ledarskapet. 

Ett ledarskap som istället för öppenhet och stöttning mer koncentrerar sig på kontroll. 

Även Jackson, Alberti och Snipes (2014) beskriver att det kvinnliga ledarskapet gärna 

supportar sina medarbetare. Dessutom karaktäriseras det kvinnliga ledarskapet av mer 

flexibilitet än det manliga ledarskapet när det kommer till ledarskap enligt Jackson et al. 

(2014).  
 

Eagly och Carli (2003) menar även att det kvinnliga ledarskapet i mindre utsträckning 

använder sig av ett passivt ledarskap. Ledaren väntar inte tills det att problemet inträffar 

innan man agerar. Istället försöker ledaren arbeta för att minska risken för att problemet 

ens ska uppkomma. Även Jackson et al. (2014) förklarar att det kvinnliga ledarskapet 

har en förmåga att undvika konflikter genom engagerade samtal. Dessutom poängterar 

författarna att de kvinnliga ledarskapet överlag är mer involverade i sitt arbete.  
 

Li et al. (2013) beskriver att det kvinnliga ledarskapet tenderar att använda karisma och 

relationer med medarbetarna som deras verktyg till makt. Författarna beskriver det 

kvinnliga ledarskapet som ett karismatiskt sätt att leda sina medarbetare. Där ledaren 

lägger tonvikten på att bygga relationer och att uppmuntra sina medarbetare till 

utveckling inom organisationen. 
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Figur 2. Kvinnligt ledarskap. Egen figur.  
 

2.4 Karaktärer i det manliga ledarskapet 

Till skillnad mot det kvinnliga ledarskapet är det manliga ledarskapet mindre 

känslomässigt engagerande och Gartzia och Van Engen (2012) beskriver att det manliga 

ledarskapet använder sig mer av det verbala. Vecchio (2002) använder sig av samma 

beskrivning i sin studie och menar att det manliga ledarskapet har mer kontrollerande 

och beordrande egenskaper. McCabe, Ingram och Dato-on (2006) skriver i sin studie att 

det manliga ledarskapet kan anses vara självständigt, vilket bekräftas av Ruigrok, Peck 

och Tacheva (2007) som tillägger att detta kan bero på att kvinnor är mer beroende av 

sin omgivning. Alonso-Almeida, Perramon och Femenias (2015) beskriver en 

ledarskapsstil som de kallar för det dominanta perspektivet. Den här typen av ledarskap 

föredrar auktoritet, målorienterat och maktbaserat ledarskap. Sczesny, Bosak och 

Schyns (2004) menar att detta ledarskap är oftast kopplat till det manliga ledarskapet.  
 

Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) menar att det manliga ledarskapet i större 

utsträckning använder sig av ett transaktionellt ledarskap. Ett ledarskap som bygger på 

en tydlig rollfördelning där varje medarbetare vet vad denne ska göra och där ledaren 

gärna belönar uppfyllda konkreta mål. Jackson et al. (2014) menar att det manliga 

ledarskapet arbetar mer uppgiftsorienterat, där ledaren sätter uppgiften i första hand. 

Ledaren belönar även efter hur väl medarbetarna lyckats uppfylla mål och inte hur 

engagerad medarbetaren är i processen. Författarna poängterar även att det manliga 

ledarskapet tar hänsyn till medarbetarnas åsikter.  
 

I vår studie utgår vi från att kvinnliga ledare använder sig av kvinnligt ledarskap och 

Kvinnligt 
ledarskap 

Empatiskt	

Framtidsorienterat Demokratiskt	
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manliga ledare använder sig av manligt ledarskap. Detta stödjs av Koenig, Eagly, 

Mitchell och Ristikari (2011) och Larrieta-Rubin de Celis, Velasco‐Balmaseda, 

Fernández de Bobadilla, Alonso‐Almeida och Intxaurburu‐Clemente (2015) som i sina 

studier tar upp att majoriteten av kvinnliga ledare i dagens samhälle använder sig av 

kvinnligt ledarskap och majoriteten av manliga ledare använder sig av manligt 

ledarskap. 
  
 

  
Figur 3. Manligt ledarskap. Egen figur.  

 

2.5 CSR 

Fordham och Robinson (2018) menar att CSR är ett begrepp som började få spridning 

runt 1950-talet. Det var på 2000-talet som kopplingen mellan CSR och organisationers 

affärsstrategi och hållbarhet fick fäste. Till en början omfattade det de större bolagen 

som agerade på en internationell marknad, vars intressenter fanns över hela världen. På 

senare tid har CSR gått från att vara något frivilligt för organisationerna till något som 

organisationer bör arbeta med. Det har medfört att allt från små lokala till stora 

internationella organisationer har involverat CSR i deras dagliga arbete.  
 

Fordham och Robinson (2018) delar in CSR i en ekonomisk, rättslig och etisk del. Den 

ekonomiska delen handlar om att organisationer bör ta ansvar för intressenter. En 

organisation har ett ansvar för att skapa värde för till exempel dess aktieägare och det 

dem förväntar sig i form av ekonomisk kompensation.  Under den rättsliga delen menar 

författarna att organisationer bör förhålla sig till ett antal nationella lagar och regler. Det 

kan vara sådana regler gällande löner eller miljöstandarder som är skrivna i lag. Den 

Manligt 
ledarskap 

Rollfördelning	
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process	

Kontrollerande	
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delen som hamnar under välgörenhet inom CSR menar författarna handlar om 

aktiviteter som ger tillbaka något till samhället. Sådana aktiviteter kan vara att 

tillgodose finansiella medel till samhället. Det kan även innefatta att bidra med 

humankapital om det skulle behövas. Fordham och Robinson (2018) menar att den 

etiska delen handlar om att organisationen ska uppträda på ett sätt som går hand i hand 

med etiska normer i samhället. Även att organisationer ska ta ansvar för mänskliga 

rättigheter och jämställdhet hamnar under den etiska delen.  
 

2.6 Hur manligt och kvinnligt ledarskap har hanterats inom CSR  

Zhang, Zhu och Ding (2013) beskriver i sin studie att det finns ett tydligt samband 

mellan en organisations arbete med CSR och antalet kvinnor i styrelsen. De menar att ju 

fler kvinnor med en påverkande roll som sitter i styrelsen desto större fokus har 

organisationen på CSR frågor och dess utveckling. Detta bekräftas av Larrieta-Rubin de 

Celis et al. (2015) som i sin studie beskriver att organisationer med kvinnor i ledande 

roller dessutom tenderar att ha ett större fokus på hållbarhetsfrågorna i samhället. 

Författarna beskriver att anledningen till detta beror på att den kvinnliga ledaren ofta 

använder sig av kvinnligt ledarskap och därmed också har egenskaper som anses vara 

positiva för dessa typer av frågor. Exempel på egenskaper kan vara omhändertagande, 

delaktiga och känslomässiga. Även Wiengarten, Lo och Lam (2017) poängterar att det 

kvinnliga ledarskapet arbetar med CSR i större utsträckning än vad det manliga 

ledarskapet gör. Arbete med etiska frågor inom ramen för CSR står högt upp på listan 

för den kvinnliga ledarskapsstilen.    
  
Del mar Alonso-Almedia et al. (2015) skriver i sin studie att manligt ledarskap till viss 

del fokuserar på CSR frågor, men inte i samma utsträckning som det kvinnliga 

ledarskapet. Studien visar att det CSR perspektiv det manliga ledarskapet fokuserar på 

är det interna och externa intressenterna, medan kvinnliga ledarskapet fokuserar på flera 

CSR dimensioner samtidigt. Del mar Alonso-Almedia et al. (2015) påpekar även att det 

manliga ledarskapet ser ett större värde i vissa beståndsdelar av CSR än vad det 

kvinnliga ledarskapet gör, och vice versa. Författarna poängterar att det manliga 

ledarskapet värdesätter externa intressenter i större utsträckning än vad de värdesätter 

interna intressenter. Det manliga ledarskapet är mer kundorienterat medan det kvinnliga 

ledarskapet värdesätter sina medarbetare i större utsträckning.  
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2.7 Jämställdhet 

Det andra nyckelordet i denna studie är jämställdhet, vilket är ett begrepp som senaste 

åren vuxit fram i samhället. På grund av den snabba tillväxten har begreppet 

jämställdhet blivit komplext och enligt Herrera (2007) är det svårt att sätta en exakt 

definition på betydelsen. Hon menar att begreppet har olika definitioner beroende på 

vilket sammanhang det används i, vilket gör att vi, som tidigare skrivit, sätter vår egen 

definition på begreppet för att anpassa det till vår studie. Definitionen är ¨Män och 

kvinnors lika rättigheter, möjligheter, villkor och makt till att forma sina egna liv och 

sin egen utveckling¨ och är taget från vad FN benämner som jämställdhet (FNs Globala 

mål, U.Å).  
 

Kunskapen kring jämställdheten växer sig starkare hos människor i dagens samhälle och 

enligt Potvin, Burdfield-steel, Potvin och Heap (2017) är samhället på rätt väg till att bli 

jämställt, även om det är mycket kvar att göra. Adamson, Kelan, Lewis, Rumens och 

Sliwa (2016) skriver i sin forskning att många organisationer försöker sträva efter ett 

jämställt resultat genom att anställa fler kvinnor, vilket de skriver är en bra början. 

Denna typ av jämställdhet kallas kvantitativ jämställdhet och enligt Jämställd (2016) 

innebär det att fördelningen mellan män och kvinnor på en arbetsplats är jämn. Enligt 

Adamson et al. (2016) är den kvantitativa jämställdheten inte tillräckligt utan 

organisationer måste lära sig att jobba med den kvalitativa jämställdheten som inte kan 

mätas i antal. Adamson et al. (2016) skriver i sin studie att kvalitativ jämställdhet först 

och främst innebär att organisationer måste börja ta tillvara på medarbetarnas kunskaper 

genom att exempel erbjuda mentorsprogram och ledarskapsutbildningar. De skriver i 

samma studie att majoriteten av kvinnor och män går in med ungefär samma ambitioner 

för att lyckas inom sitt arbete, men i dagens samhälle är toppositionerna inom 

organisationer ofta tagna av män. Tar organisationerna istället vara på alla medarbetares 

kunskaper ger organisationen dem samma möjligheter till att utvecklas i samhället och 

inom organisationerna. Författarna menar att detta är en viktig aspekt för att främja 

varje individ, oavsett kön, och ge en möjlighet till att nå dit den vill.  
 

En organisation som jobbar med kvalitativ jämställdhet jobbar även med att både män 

och kvinnor ska ha samma möjlighet till att jobba heltid. Adamson et al. (2016) skriver i 

sin studie att majoriteten av de som jobbar deltid är kvinnor, vilket de anser inte är 

jämställt.   
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2.8 Teorisammanfattning 

Bolden (2016) menar att begreppet ledarskap är komplext. Framförallt i den meningen 

att det är ett begrepp som är öppet för subjektiv tolkning. Därför är det svårt att enas om 

en gemensam definition. Yukl och Kaulio (2012) menar att ledarskap är ett begrepp 

som har tillkommit i fackspråket utan mening. Flertalet definitioner bygger på att 

ledarskap är en process som hjälper en grupp människor att nå uppsatta mål. 

Summerfield (2014) har en snarlik definition men uttrycker det som att ledarskap är en 

process där människor påverkar andra människor i syfte till att nå gemensamma mål.  
 

Enligt Kaiser och Wallace (2016) ligger kvinnliga ledarskapets styrkor i deras förmåga 

att värna om relationer. En viktig hörnsten i det kvinnliga ledarskapet är den 

människoorienterade ledarskapsstilen. Li et al. (2013) menar att det kvinnliga 

ledarskapet lägger tonvikten på att bygga relationer och uppmuntra till individuell 

utveckling. Eagly och Carli (2003) kallar det för en demokratisk stil. Där involverandet 

av medarbetare är det primära. Johannesen-Schmidt (2001) menar även att det kvinnliga 

ledarskapet leder på ett mer känsligt vis. Perramon och Femenias (2015) liknar denna 

karaktär vid den transformella ledarskapsstilen. En stil som förutom öppenhet även 

karaktäriseras av stöttning av medarbetarna. Eagly och Carli (2003) påpekar även att det 

kvinnliga ledarskapet i mindre utsträckning använder sig av ett passivt ledarskap. Det 

kvinnliga ledarskapet försöker att förhindra problemen i förväg.  
 

Li et al. (2013) menar att det manliga ledarskapet kopplar ihop med attribut som makt 

och kontroll. Connor (2004) har en snarlik syn som Li et al. (2013) gällande det manliga 

ledarskapets val av verktyg för att leda sina medarbetare. McCabe et al. (2006) menar 

att det manliga ledarskapet är mer självständigt än det kvinnliga ledarskapet. Alonso-

Almeida et al. (2015) menar att det manliga ledarskapet använder sig av ett dominant 

perspektiv. Det dominanta perspektivet bygger på auktoritet, målorienterat och 

maktbaserat ledarskap. Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) menar att det manliga 

ledarskapet bygger på en tydlig rollfördelning där ledaren gärna belönar uppfyllda 

konkreta mål. Connor (2004) menar att det manliga ledarskapet använder sig av det 

transaktionella perspektivet. Ett perspektiv som ofta bygger på att skapa ordning och 

kontroll. Organisationens process är det viktiga och något utrymme för att skapa 

relationer till sina medarbetare finns inte. Det finns ingen vinning i det enligt den 

transaktionella stilen.  
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Larrieta-Rubin de Celis et al. (2015) menar att organisationer med kvinnor i ledande 

positioner tenderar att ha större fokus på hållbarhetsarbete inom ramen för CSR. 

Anledningen till detta är att kvinnor i större utsträckning använder sig av ett kvinnligt 

ledarskap och därmed har egenskaper som omhändertagande, delaktiga och 

känslomässiga. Dessa egenskaper ses som positiva för hållbarhetsfrågor inom CSR. 

Även det manliga ledarskapet fokuserar till en viss del på CSR frågor enligt Del mar 

Alonso-Almedia et al. (2015). Skillnaden ligger dock i att manligt ledarskap ofta 

värdesätter externa intressenter i större utsträckning. Medan det kvinnliga ledarskapet 

värdesätter interna intressenter. En tydlig skillnad är att manligt ledarskap är mer 

kundorienterat medan det kvinnliga ledarskapet värdesätter sina medarbetare i högre 

grad.  
 

Ett annat nyckelord som används i vår studie är jämställdhet. Adamson et al. (2016) 

menar att majoriteten av kvinnor och män har samma ambitioner att lyckas i sitt arbete. 

Trots detta är innehas större delen av toppositionerna av män. Författarna menar att om 

organisationen ger alla individer möjligheter till att lyckas oavsett kön kommer 

organisationerna kunna ta tillvara på all den kompetens som finns inom organisationen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Teorisammanfattning. Egen figur 
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3. Metod 

I följande kapitel presenterar vi tillvägagångssättet i vår studie och redogör för vår 

forskningsansats. Vi presenterar hur empirin har samlats in och transkriberats. En 

redogörelse gällande källkritik analysmetod och kvalitetskriterier presenteras. 

Avslutningsvis tar vi upp metodbegränsningar och etiska frågeställningar. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Studiens forskning bygger till stora delar på tolkning. Tolkning av hur respondenterna 

upplever om det skiljer sig mellan hur manligt och kvinnligt ledarskap arbetar med 

jämställdhetsfrågor. Det gör att stort fokus i studien läggs på att förstå respondenternas 

tankar och åsikter. Bryman & Bell (2013) menar att en sådan grund av en studie gör att 

vi tillämpat en hermeneutisk forskningsansats. Till en början tolkade hermeneutiken 

texter men har enligt författarna på senare tid vidgats till att tolka andra verk som 

människor skapar. Viktigt är att belysa människors skapande av handlingar, socialt 

beteende, normer och värdemönster. Därför pratas det ofta inom hermeneutiken att vi 

som forskare rekonstruerar människors åsikter och tankar. Den hermeneutiska 

forskningsansatsen söker en förståelse med hjälp av tolkning, enligt Torsten Eriksson 

(2018). Vi har i vårt arbete strävat efter att tolka respondenternas åsikter för att få ökad 

förståelse för huruvida det finns skillnader och likheter mellan hur det manliga 

respektive kvinnliga ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågor inom ramen för sitt 

CSR arbete. 
 

Studiens utgångspunkt inom hermeneutiken är den konstruktivistiska 

verklighetsuppfattningen. Bryman & Bell (2013) och Sohlberg & Sohlberg (2013) 

menar att konstruktivism går ut på att något skapas av sociala aktörer. Därför menar vi 

att konstruktivismen (även kallad konstruktionismen) är den vetenskapliga traditionen 

som finns representerad i vårt syfte. Den jämställdhet som skapas på en arbetsplats, som 

ett resultat av en viss typ av ledarskap mellan chef och medarbetare, är något som sker 

genom den gemensamma konstruktion som pågår hela tiden. Ledaren och medarbetarna 

tillhör kategorin sociala aktörer i ett sådant synsätt som i sin tur skapar sociala tillstånd 

(i vår studie jämställdhet) i form av ett socialt samspel (på arbetsplatsen, vid möten 

etc.). Det faller helt i linje med det som Bryman & Bell (2013) och Sohlberg & 

Sohlberg (2013) menar återspeglar ett konstruktivistiskt perspektiv och dess ståndpunkt.  
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3.2 Forskningsmetod 

För att kunna besvara vårt syfte och få ökad förståelse genom studien använder vi en 

kvalitativ metod. Alvehus (2013) menar att kvalitativ forskningsmetod intresserar sig 

för meningar eller innebörder snarare än för statistiska samband. Alvehus (2013) 

poängterar även att idén om att människan är en aktör och en del av den konstruktion 

som skapas präglar den kvalitativa forskningen. Sambandet till resonemanget 

konstruktivismen är tydligt eftersom studien strävar efter att få en djupgående förståelse 

av hur de aktörer som bidrar till att skapa de sociala företeelserna uppfattar olika 

situationer. Den kvalitativa metoden hjälper oss att samla in djupgående material som vi 

sedan tolkar för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
 

Vår studie har en induktiv syn. Sohlberg & Sohlberg (2013) och Alvehus (2013) skriver 

att den induktiva synen bygger på en stor mängd insamlat empiriskt material i form av 

exempelvis intervjuer, vilket vi använder oss av i vår studie. Bryman & Bell (2013) och 

Sohlberg & Sohlberg (2013) menar att det insamlade materialets effekter sedan 

undersöks, genom att sätta in det i olika sammanhang. Genom att analysera dessa 

effekter försöker vi sedan dra slutsatser. Induktiva processen handlar därför om att vi 

som forskare genom observationer och dess resultat kommer fram till en teori. Sohlberg 

& Sohlberg (2013) och Bryman & Bell (2013) skriver att den induktiva processen ofta 

kan vara svår att använda sig av utan att blanda in några drag av deduktion. Det beror 

bland annat på att de induktiva slutsatserna kan vara svåra att komma fram till utan att 

använda sig av tidigare teorier och information. Vi har i vår studie använt oss av den 

induktiva synen när vi genom intervjuer har samlat in empiriskt material. Däremot har 

vi även använt tidigare teorier för att lättare kunna komma fram till slutsatser med hjälp 

av vårt empiriska material.  
 

Med bakgrund av ovan diskussion menar vi att ett induktivt förhållningssätt är det mest 

lämpade för att besvara frågeställningarna på ett trovärdigt sätt. Med hjälp av 

informationen från vårt insamlade material har vi försökt dra slutsatser. Det är med 

hjälp av dessa slutsatser vi sedan har svarat på de forskningsfrågor som är grunden till 

denna studie.   
    

3.3 Primärdata 

Den primärdata som används i studien utgörs av semistrukturerade intervjuer. Bryman 

& Bell (2013) och Sohlberg & Sohlberg (2013) beskriver denna typ av intervjuer som 
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sådan där respondenten har stor frihet att utforma egna svar efter ett redan tidigare 

bestämt tema. Som intervjuare har vi möjlighet att ställa följdfrågor för att få utförligare 

svar. Fördelen med metoden är att intervjuprocess blir mer flexibel. Genom att använda 

de semistrukturerade intervjuerna kan respondenterna i vår studie beskriva hur han eller 

hon upplever sin ledares arbete med jämställdhetsfrågor. Respondenten har möjlighet att 

ta upp aspekter denne tycker är viktiga för att göra sig förstådd. Vi har möjligheten att 

ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse av svar som vi uppfattar som otydliga 

eller svåra att förstå. Detta är en grundförutsättning för att ha möjlighet att göra en 

djupare analys av insamlad empiri.  
 

Bryman & Bell (2013) och Sohlberg & Sohlberg (2013) framhäver vikten av att ha ett 

tydligt fokus för att de semistrukturerade intervjuerna ska kunna ge relevant 

information. Studien fokuserar på att få en ökad förståelse gällande det kvinnliga och 

manliga ledarskapets arbete med jämställdhetsfrågor. Fokuset bidrar till att vi har ett 

tydligt tema som vi tar med oss in i intervjuprocessen.  
 

Förutom de öppna frågorna i de semistrukturerade intervjuerna använder vi oss även av 

strukturerade frågor i form av en enkät. Enkäten delades ut innan de semistrukturerade 

intervjuerna. Främst då vi inte ville att de samtal som förs mellan oss och respondenten 

i och med de semistrukturerade intervjuerna skulle påverka enkätens svar. De 

djupgående intervjuerna försöker fånga in skillnaderna mellan hur de olika 

ledarskapsstilarna arbetar med jämställdhet. Medan enkäten är tänkt att på ett tydligare 

sätt visa nivån på den upplevda jämställdheten. På så vis hjälper enkäten till att fånga in 

hur den upplevda jämställdheten är under respektive ledarskap. Medan de 

semistrukturerade intervjuerna hjälper oss att förstå, på ett djupare plan, på vilket sätt 

dessa skillnader kan kopplas till respektive ledarskap. Enkäten har olika påståenden där 

respondenten på en skala 1-5 får värdera hur han eller hon upplever hur pass bra de 

olika påståendena stämmer in på deras ledare. Respondenterna fyller i samma enkät två 

gånger, en gång för deras ena ledare och en gång för deras andra ledare.  
 

3.4 Litteraturgenomgång 

Utöver semistrukturerade intervjuer och enkäten använder vi även av empiri från 

tidigare forskningsrapporter. Även kallat litteraturgenomgång. När man gör en 

litteraturgenomgång går man igenom publicerade forskningsrapporter. 

Forskningsrapporter som redan existerar och som någon annan har samlat in för att 
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uppfylla ett syfte. Det innebär att forskningsrapporternas material tolkats av andra innan 

oss. Primärdata är material som vi har samlat in för att bemöta vårt syfte. Alvehus 

(2017) menar att tidigare forskningsrapporter, trots att det är skapat för att uppfylla ett 

annat syfte, kan användas i den aktuella undersökningen om forskaren anser att 

informationen kan hjälpa till att uppfylla det ställda syftet i vår studie. En annan fördel 

med en litteraturgenomgång är att den ger lättare tillgång till stor mängd information. 

Litteraturgenomgången i vår studie hjälper oss att formulera ett problem och arbeta fram 

ett forskningsgap. I den aktuella studien bidrar även litteraturgenomgången till att ge 

stöd åt primärdatan, men även att diskutera primärdatan i ljuset av den teoretiska 

referensramen. Vilket är en viktig aspekt i den forskningstradition studien utgår från. 

Litteraturgenomgången har också, genom att visa hur semistrukturerade intervjuer och 

enkäter kan få fram olika sorters information beroende på hur de används,  hjälpt oss att 

hitta relevant metod för att uppfylla syftet. Främst genom att kolla på tidigare liknande 

studier, och vilken metod de har valt för sin studie.  
 

3.5 Urval 

I vår studie har vi gjort strategiskt urval av respondenter. Alvehus (2013) menar att 

strategiska urval i samband med kvalitativa undersökningar bidrar till att forskaren får 

tag på information som kan vara relevant för studien. Antal respondenter till studien, 

menar Bryman & Bell (2013), är viktigt för studien. För få respondenter kan ge ett 

felaktigt resultat medan ett för stort urval kan bidra till att arbetets empiri och material 

kan bli för omfattande och därför (ibland) svåra att tyda. Vi har därför valt tio 

respondenter som har haft erfarenhet av både kvinnliga och manliga ledare. Vi anser att 

tio personer kan ge oss ett tillräckligt stort urval för att kunna få ett bra och trovärdigt 

resultat. Urvalet är även lagom stort för att vi på enbart några veckor ska hinna koda och 

tolka respondenternas svar.  
 

Respondenternas ledare leder mindre grupper med ungefär tjugo-trettio medarbetare. Vi 

har valt detta antal då ledare som leder större grupper kan ha svårt att hinna med att göra 

något annat än att enbart fokusera på organisationens verksamhet i siffror (ledarna, 

2008) i och med att arbetsbelastningen blir för hög (Höjdgård, 2003). Håller vi antalet 

medarbetare till tjugo-trettio personer kan vi hitta ledare som har tid för ytterligare 

frågor i verksamheten som till exempel frågor som rör jämställdhet genom CSR som 

detta arbete studerar. Ledare som leder mindre grupper har även möjlighet att ha en mer 
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direkt påverkan på individerna i gruppen, vilket är svårt att ha om gruppen blir allt för 

stor (ledarna, 2008).  
 

En annan viktig aspekt vid val av respondenter är att både medarbetarna, som är 

respondenter, och ledarna ska agera i en organisation som har en uttalad och tydlig CSR 

policy. Anledningen till detta är att både medarbetarna och ledarna ska känna till vad 

CSR är och ha en förväntan på sig från organisationen att arbeta med det. 
 

Respondent Ålder Kön Nuvarande arbete 

1 49 Man Svenska kyrkan 

2 33 Man Resurs Bank 

3 24 Man Helsingborgs Stad 

4 49 Man Svenska kyrkan 

5 26 Man Max Hamburgerrestauranger 

6 24 Kvinna Svenska kyrkan/Hemglassbilen 

7 25 Kvinna Mäklarhuset 

8 39 Kvinna Helsingborgs Sjukhus 

9 54 Kvinna Uppsala Kommun (Skolfastigheter) 

10 43 Kvinna Uppsala kommun (Vårdansvar) 

Figur 5. Respondenter. Egen figur 
 

3.6 Källkritik 

Primärdatan i vår studie utgörs, som tidigare skrivet, av de semistrukturerade 

intervjuerna. Bryman & Bell (2013) menar att de semistrukturerade intervjuerna är 

trovärdiga om de görs av respondenter som har en god insyn i ämnet som ska studeras. 

Vi har därför varit noggranna när vi valt respondenter att de kan bidra med trovärdig 

information. Respondenterna i studien är medarbetare som har erfarenhet av både ledare 

som leder på ett kvinnligt sätt och ledare som leder på ett manligt sätt, för att kunna ge 

svar på hur de upplevt de olika ledarstilarna. Bryman & Bell (2013) skriver att vi måste 

vara försiktiga med att inte påverka respondenterna att ge svar som inte är deras egna 

upplevda uppfattningar, hålla inne på information som kan vara viktig för vår studie 

eller ge oss missvisande information som leder oss till ett missvisande resultat. Sohlberg 
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& Sohlberg (2013) skriver att detta även kan hända om respondenterna känner sig 

pressade eller obekväma. 
 

Studien inkluderar även sekundärkällor i form av tidigare forskningsrapporter. Bryman 

& Bell (2013) menar att forskaren kan använda sig av dessa sekundärkällor, men med 

en viss försiktighet då forskaren inte är helt insatt i forskningsrapporternas material. När 

vi använder dessa källor är det viktigt att vi läser dessa noggrant och ställer oss frågan 

om vi tror och tycker att källorna verkar relevanta och trovärdiga. Det är dessutom bra 

att ha god kännedom om källornas kodning och hur materialet har organiserats. De 

forskningsrapporter vi har valt att använda som sekundärkällor anser vi verkar relevanta 

och vi förstår studien. Utöver det är rapporterna även ¨peer reviewed¨ vilket innebär att 

forskningsrapporterna har granskats av ämneskunniga innan de publiceras. Det gör att 

trovärdigheten på de rapporter vi använder oss av ökar mer. Bryman & Bell (2013) 

tillägger dock att forskaren aldrig kan vara helt säker på att de sekundärkällor forskaren 

väljer är helt och fullständigt trovärdiga.  
 

När vi har valt sekundärkällor har vi även försökt att välja källor som inte är allt för 

gamla, utan har så långt det går valt källor som publicerats under tvåtusentalet. I och 

med att samhället är under ständig förändring kan information som finns i äldre källor 

vara irrelevant för dagens forskning. En del av resultaten kan även ha motbevisats ett 

flertal gånger och därför blivit icke trovärdigt.  
 

3.7 Analysmetod 

Enkäten i vår studie analyseras som ett komplement till de djupgående intervjuerna. De 

semistrukturerade intervjuerna är tänkta att fånga in de skillnader som möjligtvis finns 

mellan hur det manliga och kvinnliga ledarskapet arbetar med jämställdhet. Enkäten ger 

respondenterna möjligheten att på ett simpelt sätt avgöra hur jämställt de anser att deras 

ledare styr. Enkäten analyseras genom att fånga upp den genomsnittliga rankningen av 

alla frågor. Det hjälper oss att presentera en simpel översikt på hur jämställt 

respondenten anser att deras ledare styr.  
 

De djupgående intervjuerna analyseras genom kodning, vilket är ett vanligt 

förekommande verktyg inom kvalitativ forskning. Bryman & Bell (2013) skriver att 

kodningen hjälper oss som forskare att arbeta med mindre empiri vid analysen, men 

framförallt med relevant empiri, vilket är viktigt i studien. Det finns många olika 
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tillvägagångssätt när forskare analyserar empiri. Ett av dessa tillvägagångssätten är 

“Emergent Thematic Coding”. Stemler (2001) beskriver att “Emergent Thematic 

Coding” bygger på att vi försöker urskilja teman i en transkriberad text. Vi gör detta 

genom att försöka arbeta förutsättningslöst med texten och försöka urskilja likheter och 

skillnader mellan respondenternas delgivna information. Vi använder även våra 

frågeställningar vid kodningen av empirin för att få fram relevant information, vilket är 

ett tillvägagångssätt som Bryman & Bell (2013) lägger fram. I vår studie har vi sökt 

efter underliggande meningar i den informationen som samlas in. Vi som forskare 

ställer den transkriberade texten mot studiens teoretiska referensram och 

frågeställningar för att får fram relevanta teman för studiens syfte. Fördelen med denna 

analysmetoden är att relevant empiri kan plockas ut och användas i diskussionen.  
 

I vår teori har vi utvecklat två modeller för kvinnligt respektive manligt ledarskap. 

Modellerna är grundade i relevant litteratur inom området. De ger oss en översikt över 

de egenskaper som karaktäriserar kvinnligt respektive manligt ledarskap. Med hjälp av 

modellerna kommer vi att analysera de semistrukturerade intervjuerna. Fordham och 

Robinson (2018) tar hjälp av Carrolls (1979) utvecklade modell inom området. Likväl 

som Fordham och Robinson har tagit hjälp av Carolls (1979) modell som ett ramverk 

använder vi våra egna framtagna modeller. Det ramverket hjälper oss att analysera de 

semistrukturerade intervjuerna i ljuset av teorin.  

 

3.8 Kvalitetskriterier 

Många studier använder sig av reliabilitet för att mäta kvalitén. Bryman & Bell (2013) 

menar att det kan vara svårt att använda begreppet reliabilitet i en kvalitativ studie och 

föreslår istället att kvalitén på kvalitativa studier kan mätas med pålitlighet. För att öka 

pålitligheten i sin studie kan vi låta en utomstående person granska studien. 

Granskningen görs då av hela studiens innehåll och studiens process. Vår kvalitativa 

studie granskas av våra handledare och de tillåts ta del av allt material som produceras 

och får granska hela studiens process från början till slutet. Med hjälp av våra 

handledares granskning vill vi öka pålitligheten i studien.   
 

Det är inte bara reliabiliteten som är svår att mäta vid kvalitativa studier. Alvehus 

(2013) menar att det även är svårt att mäta validiteten i en kvalitativ studie. Bryman & 

Bell (2013) och Axelsson (2017) menar att forskaren istället kan använda orden 

¨Tillförlitlighet¨ och ¨Överförbarhet¨ för att mäta studiens kvalité. Vi har valt att utgå 
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från dessa begrepp för att mäta kvalitén i vår studie. För att uppnå en hög tillförlitlighet, 

menar Sohlberg & Sohlberg (2013), att det ska finnas en sanning och en ¨riktighet¨ i det 

som förmedlas. För att lyckas med det ska vi som intervjuare försöka vara oberoende i 

studien och våra egna perspektiv ska påverka svaren så lite det går (Axelsson, 2017). 

Alvehus (2013) framhäver dock att empirin i en kvalitativ studie inte är objektiv. Även i 

den vetenskapssyn som studien vilar på, hermeneutiken, har tolkning av empiri en 

central roll. I vår studie kan läsaren följa hur vi som forskare går från empiriska insikter 

till slutsatserna. Det medför en transparens gentemot läsaren och ska hjälpa läsaren att 

förstå de tolkningar vi har gjort baserat på teorin och empirin. 
 

Bryman & Bell (2013) menar att ett annat sätt för att öka tillförlitligheten i studien är att 

forskaren är noggrann med att studien utförs i enlighet med de regler som finns för 

kvalitativa studier. Forskaren kan dessutom låta respondenterna ta del av det slutgiltiga 

resultatet. Vår studie har granskats under hela processen för att inte kunna avvika från 

de regler som finns för en kvalitativ undersökning. För att säkerställa att vi granskar och 

analyserar den sociala verkligen på ett trovärdigt och sanningsenligt sätt har 

respondenterna haft möjligheten att ta del av det material vi samlat in.  
 

Bryman & Bell (2013) och Axelsson (2017) nämner ¨överförbarhet¨ som ett annat 

kriterium för kvalité, vilket innebär att vår studie ska kunna föras över på andra 

omgivningar och grupper. För att lyckas med detta menar Axelsson (2017) att en viktig 

aspekt är att respondenterna inte ska vara allt för lika och antalet respondenter ska inte 

vara för få. Respondenterna i vår studie har olika åldrar, agerar i olika branscher och har 

olika bakgrunder. Med detta strävar vi efter att nå en bredd på respondenterna och 

därmed även svaren vilket kan ge ett resultat som kan vara användbart i flera 

sammanhang. 
 

3.9 Metodkritik 

En kritik som Bryman & Bell (2013) riktat mot den kvalitativa metoden är att 

respondenterna med stor sannolikhet påverkas av den som intervjuar. Det innebär att 

skulle en annan person intervjua samma respondenter skulle intervjuaren kunna få fram 

annorlunda information som skulle kunna vara användbar för analysen av studien. 

Studien skulle därför kunna få ett annat resultat. Som intervjuare kan det även vara svårt 

att inte göra subjektiva bedömningar av det insamlade materialet menar Bryman & Bell 

(2013).  
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Bryman & Bell (2013) skriver även att möjligheten till att upprepa en kvalitativ studie 

och få exakt samma resultat är svårt. Anledningen är att den sociala miljö som studien 

görs i kan vara svår att frysa. I och med att den sociala miljön är i ständig förändring 

betyder det här för vår studie att en upprepning kan innebära att ett annat resultat 

framkommer beroende på hur långt fram i tiden studien upprepas. Studier (se Larrieta-

Rubin de Celis et al. 2015, Wiengarten, Lo och Lam, 2017) visar att i dagens samhälle 

har det kvinnliga ledarskapet ett mer CSR tänkande än det manliga. Del mar Alonso-

Almedia et al. (2015) visar dock att det manliga ledarskapet börjar få upp ögonen och 

inse att CSR är en viktig fråga för att skapa en långsiktig hållbarhet. Det här kan göra att 

ledarstilarna främjar CSR annorlunda i framtiden och kan därmed ge studien ett annat 

resultat om vår studie skulle göras om. 
 

Alvehus (2017) framhäver svårigheterna med begreppet reliabilitet och den 

hermeneutiska vetenskapstraditionen. En stor anledning är de tolkningsutrymme som 

präglar den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Alvehus (2017) menar att det är svårt 

att frikoppla materialet från oss som forskare. Det medför att vi som forskare aktivt 

väljer ut delar av verkligheten och sätter in de i ett specifikt sammanhang. Även i 

arbetet med att ställa teorin mot empirin har vi som forskare en central roll, vilket är 

ytterligare en aspekt som försvårar frikopplingen mellan materialet och forskaren. Det 

kan medföra kritik mot oss och vår tolkning av empirin. Vi som forskare kan tolka de 

semistrukturerade intervjuerna på ett sätt medan en annan individ kan tolka det på ett 

annat sätt.  
 

Axelsson (2017) menar att en av riskerna med att ha stor version av respondenter är att 

vi kan få för breda svar. Det kan medföra att svaren blir ytliga, vilket inte stämmer 

överens med målet om djupgående förståelse. Genom att ställa följdfrågor i de 

semistrukturerade intervjuerna försöker vi få bort den risken. Frågeformuläret agerar 

som en mall för alla respondenter medan följdfrågorna ger oss utrymme att utforma 

intervjun efter enskild respondent. 
 

3.10 Etiska frågeställningar 

Det nära sambandet mellan oss som forskare och respondent genom att vi har antagit en 

kvalitativ metod medför att vi som forskare bör reflektera över etiska frågor. Torsten 

Eriksson (2018) menar att en forskare ställs inför ett antal etiska frågeställningar i 
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samband med utförande av studier. Som forskare bör vi be deltagarna om deras 

samtycke, säkerställa deras konfidentia litet och ge kunskap om möjliga konsekvenser 

av olika förslag. Respondenterna som berörs av vår forskning har innan intervjun 

delgivits kunskap gällande syftet med arbetet och hur forskningen är tänkt att gå till. 

Deltagandet i studien är frivilligt där vi har frågat våra respondenter om samtycke att 

delta i studien, precis som Torsten Eriksson (2018) poängterar att forskaren bör göra. 

Respondenterna har även haft möjligheten till att avbryta sin medverkan. Bryman & 

Bell (2013) framhäver även vikten av att deltagaren bör ha möjligheten att vägra bli 

inspelad när denne delger information. Det är även en möjlighet vi har framfört till 

respondenterna. De berörda individerna som önskat delge konfidentiellt material har vi 

säkerställt möjligheten till det. Den informationen som samlas in används endast till 

forskningens ändamål. Bryman & Bell (2013) framhäver även vikten av att individer 

som har deltagit i studien ska ha möjlighet att ta del av resultaten som ska publiceras. 

Det är något som vi beaktar i vår studie och har möjliggjort. En stor anledning till 

möjliggörandet är för att vår studie bygger på en kvalitativ metod och antar en 

hermeneutisk forskningsansats. En forskningsansats som bygger på tolkning. Därför är 

det viktigt att det inte uppstår några stora avvikelser mellan respondentens avsikter med 

lämnad information och de tolkningar vi som forskare har gjort.  
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4. Empiri  
Följande kapitel redogör för de väsentliga delarna i det insamlade empiriska 

materialet. Läsaren kommer i följande kapitel få en redogörelse för studiens 

huvudsakliga resonemang. Detta för att underlätta för läsaren hur vi går från empiriska 

insikter och kommer fram till slutsatser.   
 

4.1 Manligt och kvinnligt ledarskap 

Vid samtal med respondenterna framstod ett antal egenskaper hos de manliga respektive 

de kvinnliga ledarna. Med hjälp av dessa framträdande egenskaper har vi kunnat göra 

bedömningen att de manliga ledarna använt sig av ett manligt ledarskap och de 

kvinnliga ledarna använt ett kvinnligt ledarskap. De mest framträdande egenskaperna är 

listade i tabellen nedan.  
 

Respondent Manliga ledarens mest utstående 
egenskaper 

Kvinnliga ledarens mest 
utstående egenskaper 

Respondent 
1 

Belyste	ofta	att	man	är	en	bricka	i	ett	
större	spel.	Organisationen.	Va	tydlig	
med	att	poängtera	de	olika	rollerna	
man	hade	på	arbetsplatsen.	 

Arbetade	mycket	med	att	alla	
ska	ha	samma	möjligheter. 

Respondent 
2 

Organisationens	process	poängterades	
mer	än	vad	den	individuella	processen	
poängterades.		 

De	kvinnliga	ledarna	framhöll	
att	även	den	personliga	
processen	va	en	mycket	viktig	
del.	 

Respondent 
3 

Kontrollerande	i	sin	ledarstil.	La	
mycket	fokus	på	organisationen. 

Mer	empatisk	och	förstående	i	
olika	problemfyllda	situationer	
som	finns	på	en	arbetsplats.	 

Respondent 
4 

Vinstfokuserad,	brist	i	interaktionen.	
Framtidsorienterad. 

Empatisk	och	mycket	
involverad	i	det	vardagliga	
arbetet.	 

Respondent 
5 

Vinstfokuserad,	lätt	att	integrera	med	
men	har	svårt	att	lyssna	på	feedback. 

Involverande,	lätt	att	integrera	
med. 

Respondent 
6 

Svår	att	integrera	med,	mest	fokuserad	
på	företagets	siffror,	svårt	för	
förändringar,	visar	tydligt	sin	makt. 

Omtänksam,	relationsledande,	
tydlig	med	CSRarbetet,	lätt	att	
integrera	med.	 

Respondent 
7 

Svårt	med	förändringar,	
Vinstfokuserad,	kontrollerande.	 

Relationsledande,	arbetar	
tydlig	med	CSRarbetet,	har	lätt	
att	ta	till	sig	feedback	och	göra	
förändringar,	stöttande.	 
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Respondent 
8 

Arbetade	involverande.	Mycket	fokus	
låg	på	de	hårda	värdena. 

Mer	fokus	på	de	mjuka	
värdena.	Involverande.	 

Respondent 
9 

Favoriserar	medarbetare	vilket	gör	att	
vissa	har	lättare	med	interaktionen	
med	ledaren,	gör	aldrig	några	
förändringar.	 

Tydligt	med	CSRarbetet,	lätt	
att	integrera	med,	tar	gärna	
emot	feedback,	stöttande.	 

Respondent 
10 

Tar	gärna	feedback	men	gör	aldrig	
någon	förändring,	kontrollerande. 

Stöttande,	Involverande,	
empatisk.	 

Figur 6. Utstående egenskaper hos manliga respektive kvinnliga ledare. Egen figur.  
 

 

4.2 Jämställdhet 

Alla manliga respondenter framhäver komplexiteten i begreppet jämställdhet. De menar 

att begreppet är mycket brett och sträcker sig över flera områden. De kvinnliga 

respondenterna menar att jämställdhet betyder att alla ska behandlas lika oavsett kön, 

sexualitet eller etnicitet. Det visar sig även i de olika intervjuerna. En av de manliga och 

en av de kvinnliga respondenterna menar att jämställdhet för dem är de lika 

möjligheterna kvinnor och män ska ha på arbetet. En annan manlig respondent är noga 

med att poängtera att det inte endast är en genusfråga. Medan en tredje manlig 

respondent framhäver, precis som alla kvinnliga respondenter, vikten av att jämställdhet 

bör finnas mellan olika folkgrupper, fattiga mot rika eller äldre mot yngre. Överlag 

kopplade alla respondenterna begreppet jämställdhet till att de möjligheter som 

möjliggörs för en grupp människor bör även finnas för den motsatta gruppen människor.  
 

Både de manliga och de kvinnliga respondenterna är dock överens om att jämställdhet 

för dem är att alla människor, oavsett bakgrund, kön, etnicitet eller sexuell läggning, ska 

ha samma möjligheter och samma resurser för att kunna arbeta och utvecklas.  
 

“Jämställdhet för mig är när jag på något sätt kan bidra till att en annan individ ska 

kunna bli fullt ut vad denne personen vill vara” - Respondent 4 

 

“När jag tänker på jämställdhet så är det en grundtanke att alla människor är lika 

mycket värda och ska ha samma möjligheter till utveckling. Det är dock inte som att 

säga att alla människor ska ha det exakt likadant. Utfallet kan bli annorlunda. 

Människor är så pass olika.” - Respondent 1 
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Trots att respondenterna framhäver att det finns ett antal grundfundament för vad 

jämställdhet innebär baseras mycket av begreppet på individens uppfattning. Ett 

genomgående huvudtema som vi kunde urskilja efter att ha bearbetat den insamlade 

empirin, både i form av intervjuerna och enkäten, är att det var skillnad mellan hur de 

kvinnliga respondenterna upplevde jämställdheten kontra de manliga respondenterna.  

Enligt enkäterna upplever de kvinnliga respondenterna generellt en sämre jämställdhet 

på arbetsplatserna än va de manliga respondenterna gör, vilket stämmer överens med 

den uppfattning vi fått under intervjuerna. 80 % av de kvinnliga respondenterna och 80 

% av de manliga respondenterna upplever dock att det stämmer eller det stämmer helt 

att möjligheterna till att göra en karriär är jämställt. Detta visar att möjligheten till att 

göra karriär upplevs vara jämställt både hos de manliga och kvinnliga respondenterna, 

oavsett vilket ledarskap som styr på arbetsplatsen. De manliga och de kvinnliga 

respondenterna är även överens om att de upplever att deras kvinnliga ledare stöttar alla 

medarbetare på arbetsplatsen lika mycket. De kvinnliga respondenterna upplever dock 

en sämre stöttning av deras manliga ledare. Den upplevda försämringen hos de 

kvinnliga respondenterna är 60 % medan enbart 40 % av de manliga respondenterna 

upplever en sämre stöttning av de manliga ledarna.  En översikt för den upplevda 

jämställdheten på respondenternas arbetsplatser under respektive ledarskap finns bifogat 

i slutet. 
 

4.3 Arbetet med jämställdhet  

De manliga respondenterna upplever att ledaren i organisationen har en viktig roll i 

arbetet med jämställdhetsfrågor. Respondenterna framhäver att ledaren har en direkt 

påverkan på en grupp människor i flera avseenden. Denna påverkan kan han använda 

för att utöva ett ledarskap som kan uppmana medarbetarna att arbeta mot jämställdhet i 

det dagliga arbetet. De kvinnliga respondenterna upplever samma sak och tillägger att 

de tycker att en bra chef ska ta jämställdhetsfrågorna på allvar och faktiskt driva dessa 

framåt.  
 

Två tydliga teman kunde urskiljas från bearbetningen av det empiriska materialet 

gällande arbetet med jämställdhet av ledare med respektive ledarskap. Det första är att 

de manliga respondenterna i studien inte upplevde att det kvinnliga ledarskapet arbetade 

med jämställdhet i större utsträckning än ledare som besitter manliga 

ledarskapsegenskaper. Däremot fanns det skillnad mellan hur ledarna arbetade med 

jämställdhet. En manlig respondent framhävde att han upplevde att det fanns skillnader 
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mellan hur ledare med de olika ledarskapsstilarna arbetade med jämställdhet inom 

ramen för sitt CSR arbete. Han ansåg att ledare med som innehar manliga ledarskapets 

egenskaper ofta var nere på detaljnivå medan det de ledare som innehar kvinnliga 

ledarskapets egenskaper arbetade med stöttning i större utsträckning. Det menar 

respondenten återspeglade sig i arbetet med jämställdhet inom ramen för CSR. Han 

poängterade dock att han inte upplevt att ledare som innehar det kvinnliga ledarskapets 

egenskaper arbetat med jämställdhet i större utsträckning än ledare som innehar det 

manliga ledarskapets egenskaper. Han exemplifierade hur det på hans arbetsplatser har 

funnits givna mallar på hur medarbetare kan klättra inom organisationen på 

karriärstegen. Han upplevde att det varken va en fördel eller nackdel för hans del att han 

var en man. Istället baserade chefen sina bedömningar efter den givna mallen. Den 

givna mallen bestod ofta av hur länge medarbetaren har arbetat inom organisationen. 

Men baserades även på bedömning på olika punkter. Som ofta gjordes från chefen. Den 

bedömningen upplevde han inte gynnade någon speciell grupp med människor.  
 

Däremot upplevde ett flertal av de kvinnliga respondenterna att de ledare som innehar 

det kvinnliga ledarskapets egenskaper var mer inställda på att ha en jämställd 

arbetsplats. Flera av de kvinnliga respondenterna beskriver till exempel att dessa ledare 

tydligt har poängterat vikten av att ha en jämställd arbetsplats och beskrivit hur 

organisationen ska jobba med dessa frågor, medan de upplever att de ledare som 

använder det manliga ledarskapets egenskaper inte lagt någon större vikt vid det.  
 

Det andra temat som kunde urskiljas efter bearbetning av det empiriska materialet är att 

de kvinnliga respondenterna upplevde skillnad i den kvalitativa delen av jämställdhet. 

Men inte i den kvantitativa jämställdheten.  
 

Kvinnliga respondenterna menar att de inte upplever någon större skillnad i löner, 

chansen till karriär eller fördelningen i resurser mellan dem och de andra kollegorna på 

arbetsplatsen, oavsett om arbetsplatsens ledare använde ett manligt eller ett kvinnligt 

ledarskap. De flesta av arbetsplatserna var även lika fördelat när det gäller antal män 

och kvinnor som var anställda. Däremot upplever de kvinnliga respondenterna att de har 

haft mer att säga till om och påverka på arbetsplatsen där ledare som har använt sig av 

det kvinnliga ledarskapet varit verksamma. Detta beror bland annat på att interaktionen 

mellan kvinnlig respondent och dessa typer av ledare har fungerat bättre. De menar att 

de upplever att det har varit lättare att göra sin röst hörd och lyfta viktiga åsikter och 
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frågor. Ledare som har använt sig av egenskaper från det kvinnliga ledarskapet har även 

tagit emot dessa bättre och försökt göra en förändring. Medan de ledare som har använt 

sig av det manliga ledarskapet många gånger visat svårigheten med att göra 

förändringar.  
 

“På mitt nuvarande jobb kommer min chef ut till alla arbetsgrupper ofta ganska ofta 

för att skapa relation och då kan man prata med henne och man är inte alls rädd att 

säga vad jag tycker och tänker.  

Interaktionen mellan mig och min förra chef var inte alls bra! Kunde inte prata med 

honom, är typ rädd för honom och det tror jag alla är. Självklart har han bra sidor, det 

har alla, men ingen vågar säga till honom vad man tycker och tänker.”	-	Respondent	6	 

 

4.4 Ledarskapsstilarnas påverkan på att uppnå jämställdhet 

Även gällande ledarskapsstilarnas påverkan på att uppnå jämställdheten inom ramen för 

CSR kunde vi urskilja huvudtemat i det empiriska materialet. De kvinnliga 

respondenterna upplevde ledarskapsstilarnas påverkan annorlunda mot va de manliga 

respondenterna gjorde. Utöver huvudtemat framträdde ytterligare två teman. Det första 

temat kunde kopplas till att respondenterna upplevde att stora delar av 

jämställdhetsarbetet inom ramen för CSR styrdes av den övergripande CSR policyn som 

finns i organisationen.  
 

De manliga respondenterna upplever att jämställdhetsarbetet styrs av det övergripande 

dokumentet som tagits fram inom organisationen. De manliga respondenterna 

framhäver att det, på de arbetsplatser de har varit verksamma, har funnits framtagna 

dokument gällande CSR där jämställdhet har varit en av komponenterna. De menar 

dock på att oavsett om det är ledare som har använt sig av ett manligt eller kvinnligt 

ledarskap så är det dokumentet som har tagits fram av högsta ledning som styr gällande 

vilka frågor inom jämställdhet organisationen ska arbeta med. En av respondenterna 

betonade att det finns en styrmodell i dessa frågor på hans nuvarande arbetsplats, medan 

en annan respondent hänvisade till ett välutvecklat dokument framtaget på hans 

arbetsplats som tar upp jämställdhetsfrågor inom ramen för CSR. De enda gångerna de 

manliga respondenterna upplevde att ledarna lyfte frågan i det dagliga arbetet var i 

samband med att någon allvarlig händelse inträffat. Eller vid större sammanträden där 

större delen av bolaget närvarar. De manliga respondenterna upplevde inte att det har 

funnits något konstant arbete med dessa frågor i det dagliga arbetet. Det återspeglar sig 
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tydligt när en av respondenterna inte har någon bra koll på om det arbetas med 

jämställdhet inom organisationen. Han tror sig veta att det arbetas med jämställdhet 

inom organisationen men han har ingen aning om hur arbetet går till.  
 

“Jag upplever att jämställdhetsfrågorna har stannat vid ett övergripande dokument. På 

varken min nuvarande arbetsplats eller de arbetsplatser jag har varit på tidigare har 

man inte arbetat med jämställdhetsfrågor i det vardagliga arbetet. De enda gångerna 

det har tagits upp i det vardagliga arbetet är när någon på arbetet har blivit utsatt för 

sextrakasserier” - Respondent 3.  
 

Det andra temat som framkommer vid bearbetning av det empiriska materialet är att de 

kvinnliga respondenterna inte upplever att jämställdhetsarbetet inom ramen för CSR 

alltid varit i fokus när de haft en ledare med det manliga ledarskapets egenskaper, även 

om organisationen har haft någon form av jämställdhetspolicy. En av de kvinnliga 

respondenterna beskriver exempel att alla arbetskläder var herrkläder i herrstorlekar 

vilket gjorde att hon i en hel sommar bara hade en enda tröja hon kunde jobba i då det 

inte fanns något ombyte. Hennes manliga kollegor kunde dock byta arbetskläder så ofta 

de ville. En annan respondent beskriver att det då och då förekommer sexistiska skämt 

på arbetsplatsen och en tredje respondent beskriver att chefen tydligt favoriserade vissa 

medarbetare framför andra. 
 

Ett antal manliga respondenter uttrycker det brister i fokus i form av att det har varit en 

icke fråga på de flesta arbetsplatserna de har varit verksamma på. En manlig respondent 

har varit verksam inom två olika jobb. På den arbetsplatsen hade han nästan bara 

kvinnliga kollegor och på den andra hade han nästan bara manliga kollegor. Det 

kvinnliga ledarskapet styrde i det kvinnodominerade yrket han var verksam i och det 

manliga ledarskapet styrde i det manligt dominerande yrket. På båda arbetsplatserna 

upplevde han att jämställdhet inom ramen för CSR var en icke fråga. Han uttrycker det 

som att det var något som medarbetarna bara levde efter på arbetsplatsen. Oavsett om 

det var ett manligt eller kvinnligt ledarskap. 
 

“När jag arbetade på förskolan var jag ensam man med ett kvinnligt ledarskap över 

mig. På min nuvarande arbetsplats är vi nästan bara män med undantag för några få 

kvinnor, här har vi ett manligt ledarskap över oss. På båda dessa arbetsplatser 
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upplever jag att jämställdhetsfrågan har varit en icke fråga. Man bara lever jämställt 

på arbetsplatsen, det är en självklarhet” - Respondent 4 

 

De kvinnliga respondenterna beskriver att de har haft känslan av att ledare som har 

karaktäriserats av det kvinnliga ledarskapet har haft en egen vilja att skapa jämställdhet 

på arbetsplatsen och inte bara för att organisationen har haft det som policy. En av 

respondenterna berättar att det i deras policy finns en jämställhetspunkt som beskriver 

att utvecklingsmöjligheter, löner och liknande ska vara lika mellan alla medarbetare, 

vilket det också är. Däremot tillägger hon att ledare med det kvinnliga ledarskapets 

egenskaper har en förmåga att få arbetet med jämställdhet inom ramen för CSR att 

kännas mer genuint och att arbetet är mer än bara det som står i policyn.  
 

På mitt jobb där det förekommer ett kvinnligt ledarskap har alla samma möjligheter för 

att göra ett bra arbete. Min chef väljer exempel att anställa folk med olika 

funktionshinder och folk med alla möjliga ursprung och anpassar jobben efter varje 

persons förutsättningar. Hon menar att bara för att man inte förstår svenska, inte kan 

höra eller sitter i rullstol betyder det inte att man inte kan jobba. - Respondent 6   
 

Flertalet av de manliga respondenterna upplever i detta sammanhang att 

jämställdhetsarbetet inom ramen för CSR från ledare som haft det kvinnliga 

ledarskapets egenskaper har “tippat över”. Trots att de inte upplever några skillnader i 

hur ledare med de olika ledarskapsstilarna arbetar med jämställdhet upplever de att 

ledare med det kvinnliga ledarskapets egenskaper får mer utrymme att agera lite som de 

vill i jämställdhetsfrågan. En manlig respondent exemplifierar situationen genom att 

beskriva hur han flera gånger har hört kvinnor ta illa vid sig när ledare som 

karaktäriserats av det manliga ledarskapets egenskaper haft en åsikt i 

jämställdhetsfrågan.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 32 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Sammanställning av det empiriska materialet. Egen figur. 
  

4.5 Ledarskapets påverkan på organisationskulturen  

Gällande vilken påverkan de olika ledarskapsstilarna har för att främja jämställdheten 

inom ramen för CSR framhävs, förutom ovan nämnda diskussion, även hur de olika 

ledarskapsstilarna påverkar organisationskulturen. De kvinnliga respondenterna 

framhäver att organisationskulturen är en viktig beståndsdel i jämställdhetsarbetet. 

Detta tema uppmärksammades inte hos de manliga respondenterna.  
 

Alla de kvinnliga respondenterna beskriver att de upplever att stämningen mellan 

medarbetarna på arbetsplatsen varit bättre när arbetsplatsen leds av ledare med 

egenskaper från det kvinnliga ledarskapet. Flera av kvinnorna beskriver att ledaren som 

styr på ett kvinnligt sätt ett flertal gånger tydligt uttalat att alla har lika värde och jobbar 

aktivt för att alla medarbetare ska känna och agera efter det. Flera av de kvinnliga 

respondenterna är dock tydliga med att poängtera att bara för att de anser att stämningen 

är bättre på arbetsplatsen med ledare som använde sig av det kvinnliga ledarskapet 

betyder det inte att de inte trivdes på arbetsplatsen som leddes av ledare som använde 

sig av det manliga ledarskapet. En av de kvinnliga respondenterna tillägger att hon tror 

att en arbetsplats skulle må bäst av att ha två chefer på arbetsplatsen. En ledare som 

leder på ett manligt sätt och en ledare som leder på ett kvinnligt sätt. Hon menar att 

detta kan vara bra då hon upplevt att ledare som karaktäriserats av det kvinnliga 

ledarskapet ibland kan behöva ha en hjälpande hand i form av de egenskaper som finns 

hos ledare som använder ett manligt ledarskap. Främst då dessa ledare är mer fokuserad 

på siffrorna i organisationen och har ett mål att alltid uppnå bra resultat.  
 

Kvinnliga Respondenter Manliga Respondenter 

Manligt 
Ledarskap 
-Inget fokus på 
jämställdhet  
 
 
  

Kvinnligt 
Ledarskap 
-Genuint arbete 
med jämställdhet 
-Involverande  
-Verbala 

Manligt Ledarskap Kvinnligt Ledarskap 

-Dokumentstyrt 
-En ickefråga 
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Ett flertal kvinnor tar upp att de upplevt att attityderna i organisationen kan vara 

negativa när de har haft en ledare med ett manligt ledarskap. Många av de kvinnliga 

respondenterna beskriver att de inte känt sig orättvist behandlade av ledaren men att de 

många gånger har fått höra kränkningar och nedvärderande kommentarer av 

medarbetare. I och med att de har upplevt det som svårare att tala med en ledare som 

karaktäriserats av det manliga ledarskapet än av det kvinnliga har dessa problem inte 

alltid kommit upp till ytan. Med detta menar flera av de kvinnliga respondenterna att 

attityderna inte nödvändigtvis är direkt det manliga ledarskapets fel då ledaren inte alltid 

är medveten om vad som händer. Två av de kvinnliga respondenterna har dock märkt av 

en negativ attityd från ledare som har använt sig av det manliga ledarskapet direkt mot 

medarbetarna vilket de aldrig upplevt med de ledare som har använt det kvinnliga 

ledarskapet. Samtliga av de manliga respondenterna upplever inte någon form av 

skillnad i organisationskulturen kopplat till jämställdheten inom ramen för CSR. Två av 

tre manliga respondenter påpekar dock att det kan ha att göra med deras position som 

män. Där dem tror att kvinnorna kan känna av ojämställda organisationskulturer i större 

utsträckning. 
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5. Analys 

I följande kapitel möter den teoretiska referensramen det empiriska materialet. 

Analysen nedan kommer att ligga till grund för våra tankegångar och där läsaren kan 

förstå hur argumenten är uppbyggda som i sin tur leder fram till ett antal slutsatser i ett 

senare skede.  
 

5.1 Skillnader mellan kvinnliga och manliga respondenter 

I enlighet med Herrera (2007) ansåg alla våra respondenter att jämställdhetsbegreppet är 

komplext. Alla respondenter var dock överens om att det i slutändan handlade om att 

alla människor skulle ha lika möjligheter precis som Adamson et al. (2016) framhäver i 

sin studie. Vi kunde dock vid ett tidigt stadium se att det fanns klara skillnader mellan 

hur manliga och kvinnliga respondenter uppfattade jämställdheten inom ramen för CSR 

på deras arbetsplatser. Dessa skillnader genomsyrar stora delar av analysen. För att 

tydligare få fram skillnaderna ställer vi ofta de manliga respondenternas upplevelser 

mot de kvinnliga respondenternas upplevelser.  
 

De manliga respondenterna ansåg inte att det fanns någon problematik gällande 

jämställdhetsfrågan inom ramen för CSR på deras arbetsplatser. På så vis menar många 

av de manliga respondenterna att det blev en ickefråga. Det intressanta var dock att tre 

av de fem manliga respondenterna upplevde att jämställdhetsdebatten i samhället har 

bidragit till att kvinnor, som inte förtjänar, får fördelar. Mycket på grund av deras kön. 

Adamson, Kelan, Lewis, Rumens och Sliwa (2016) beskriver hur fler organisationer 

anställer fler kvinnor för att uppnå en mer jämställd arbetsplats. Vi som forskare 

upplever att de manliga respondenterna anser att detta istället gör att det blir ojämställt 

åt det andra hållet. Strävan efter att nå en mer jämställd arbetsplats kan bidra till att 

organisationen endast stirrar sig blind på kön när organisationen anställer nya 

medarbetare. Jämställd (2016) framhävde skillnaden mellan kvantitativ jämställdhet och 

kvalitativ jämställdhet. De manliga respondenterna upplevde att deras kvinnliga 

kollegor får mer fördelar på grund av deras historiskt dåliga förutsättningar. I den 

kvantitativa jämställdheten syntes återspeglingen i hur organisationen anställde fler 

kvinnor trots att det fanns manliga kollegor som hade bättre kvalifikationer för jobbet. 

Medan återspeglingen i den kvalitativa jämställdheten syntes i att de kvinnliga 

kollegorna får större utrymme att tycka och tänka inom jämställdhetsfrågan. Tolkningen 

från vår sida är dock att de kvinnliga respondenterna upplevde att det fanns mycket kvar 

att göra både gällande den kvalitativa och kvantitativa jämställdheten.  
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5.2 Det kvinnliga ledarskapets arbete med jämställdhet inom ramen för CSR  

I enkätsammanställningen och under intervjuerna framhäver de kvinnliga 

respondenterna att dem upplever att det finns skillnader i hur ledarna på deras olika 

arbetsplatser jobbar med jämställdhet. Larrieta-Rubin de Celis et al. (2015) beskriver att 

den kvinnliga ledarstilen fokuserar mer på CSR frågor än den manliga ledarstilen, vilket 

bekräftas av de kvinnliga respondenterna. Respondenterna upplever att arbetsplatserna 

som leds av den kvinnliga ledarstilen tenderar att ha en tydligare målbild med hur 

organisationen ska jobba med CSR. De upplever även att dessa ledare är mer fokuserade 

på att arbeta med jämställdhetsfrågor inom ramen för CSR. 
  
Samtidigt tar de kvinnliga respondenterna upp att de upplever att de ledare med 

kvinnliga ledarskapets egenskaper i större utsträckning försöker skapa en ¨vi¨ -känsla 

och en gemenskap på arbetsplatsen. Alla ska känna att de är lika mycket värda och har 

samma möjligheter till att utvecklas. De kvinnliga respondenterna upplever även att 

dessa ledare försöker involvera alla typer av människor, i och med att alla ofta kan göra 

något. Dessa egenskaper hos den kvinnliga ledarstilen går hand i hand med egenskaper 

som både Kaiser och Wallace (2016) och Eagly och Carli (2003) beskriver att den 

kvinnliga ledarstilen har. Kaiser och Wallace (2016) skriver att den kvinnliga ledarstilen 

lägger en stor vikt i att skapa en bra relation mellan alla människotyper, både mellan 

medarbetare och mellan chef och medarbetare. Fokus på att skapa en bra relation kan vi 

framförallt hitta på två av de kvinnliga respondenternas arbetsplatser där anordnade 

workshops med både samarbetsövningar och föreläsningar stått på schemat.  
 

Gartzia och Van Engen (2012) beskriver att det manliga ledarskapet är ett mer verbalt 

ledarskap än det kvinnliga, vilket de kvinnliga respondenterna i vår studie motsäger när 

det handlar om jämställdheten på arbetsplatsen. Majoriteten av de kvinnliga 

respondenterna beskriver istället att de ledare med kvinnliga ledarskapets egenskaper 

använder ett verbalt ledarskap, genom att tydligt uttala och berätta om organisationernas 

CSR policyn där bland annat jämställdhet ingår. De berättar även hur de ska nå 

jämställdhet på arbetsplatsen. Detta skiljer sig mot de ledare som bygger sitt ledarskap 

på de egenskaper som karaktäriserats av det manliga ledarskapet. Dessa ledare uttalar 

sig inte om organisationens CSR policy på samma sätt. De kvinnliga respondenterna 

upplever att om de ledare som innehar manliga ledarskapets egenskaper jobbar efter en 

CSR policy, görs det under tystnad.   



 

 36 

 

Li et al. (2013) resonemang gällande vilka verktyg de ledare som karaktäriseras av det 

kvinnliga ledarskapet använder för att uppnå jämställdhet bekräftas även av de manliga 

respondenterna. Respondenterna poängterar att de inte upplever att det ledare med de 

olika ledarskapsstilarna arbetar med jämställdhet i större eller mindre utsträckning. 

Vilket går mot resonemanget som Zhang, Zhu och Ding (2013) för gällande att de 

ledare som karaktäriseras av det kvinnliga ledarskapet tenderar att ha större fokus på 

jämställdhetsfrågor inom ramen för CSR. Däremot bekräftas det från de manliga 

respondenterna att de upplever att de ledare med kvinnliga ledarskapets egenskaper styr 

mer emotionellt och empatiskt. Det kan kopplas till Li et al. (2013) resonemang 

gällande det kvinnliga ledarskapets verktyg med att leda sina medarbetare ofta ligger i 

det empatiska och relationsbaserade. Samtidigt kan vi inte urskilja några upplevda 

fördelar med att leda kvinnligt gällande jämställdhetsfrågor på de manliga 

respondenternas arbetsplatser. Att större flexibilitet eller mindre kontroll och större 

öppenhet som Alberti och Snipes (2014) och Jackson et al. (2014) framhäver skulle vara 

en fördel kan inte bekräftas av de manliga respondenterna. Istället framhäver de 

organisationens policy gällande CSR som mer påverkade än vad det enskilda 

ledarskapet har på jämställdhetsfrågor, vilket går i linje med Fordham och Robinson 

(2018) teori.  
 

5.3 Det manliga ledarskapets arbete med jämställdhet inom ramen för CSR    

Enkätsammanställningen visar att till skillnad mot de ledare med kvinnligt ledarskap 

upplever de kvinnliga respondenterna att de ledare som haft manliga ledarskapets 

egenskaper inte har lika stort fokus på CSR frågorna i organisationen, vilket även 

Wiengarten, Lo och Lam (2017) antyder i sin studie. Denna upplevda skillnad kan ha att 

göra med att de ledare med kvinnliga ledarskapets egenskaper har ett mer etiskt 

tänkande än de ledare med det manliga ledarskapets egenskaper, vilket går i linje med 

Del mar Alonso-Almedia et al. (2015) teori. De kvinnliga respondenterna berättar dock 

att de enbart upplevt få skillnader mellan ledarstilarna när det gäller resursfördelningen. 

Resurserna har för det mesta fördelats lika mellan alla medarbetare oavsett ledarstil. En 

av respondenterna menar att denna lika fördelning har att göra med att hennes manliga 

ledare vill ge alla medarbetare samma möjligheter till att uppnå ett bra resultat. Vilket vi 

tolkar som den målmedvetenhet och ständiga strävan efter goda resultat som Alonso-

Almeida et al. (2015) beskriver som vanliga egenskaper hos de ledarna med det manliga 

ledarskapets egenskaper. De andra kvinnliga respondenterna motsäger dock den tidigare 
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respondenten och menar istället att de upplever att deras ledare med det manliga 

ledarskapets egenskaper fördelar resurserna lika då denne inte gör någon skillnad på de 

olika medarbetarna i resursfrågan. Del mar Alonso-Almedia et al. (2015) skriver att de 

ledare med egenskaper från det manliga ledarskapet inte har lika stor och omfattande 

CSR tänkande som de ledare som bygger sitt ledarskap som karaktäriseras av det 

kvinnliga ledarskapet, utan väljer istället att fokusera mer eller mindre på vissa 

sakfrågor inom CSR. Denna förklaring kan vara en av anledningarna till varför de 

kvinnliga respondenterna upplever resursfrågan som prioriterad hos de ledare med 

egenskaper från det manliga ledarskapet samtidigt som de upplever att andra frågor inte 

får lika mycket fokus.  
 

De kvinnliga respondenterna upplever inte att de ledare med egenskaper från det 

manliga ledarskapet försöker skapa samma ¨vi¨-känsla eller känslan av att alla är lika 

mycket värda som de ledare som har egenskaper från det kvinnliga ledarskapet. Det 

manliga ledarskapet beskriver McCabe, Ingram och Dato-on (2006) som mer 

självständigt vilket kan innebära att dessa ledare inte har samma fokus på att skapa den 

känslan som de ledare som har kvinnliga ledarskapets egenskaper har och inte heller 

lägger märke till om arbetsplatsen inte har den kulturen. Ruigrok, Peck och Tacheva 

(2007) tillägger i sin studie att kvinnor har ett större behov av att vara mer med folk i 

sin omgivning och känna en tillhörighet, vilket kan vara en förklaring till varför de 

manliga respondenterna inte har lagt märke till denna skillnad i samma utsträckning 

som de kvinnliga respondenterna har. 
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Figur 8. Manligt och kvinnligt ledarskap ur manliga och kvinnliga respondenters 
perspektiv. Egen figur. 
 
 

5.4 Ledarskapets påverkan för att uppnå jämställdhet 

Fordham och Robinson (2018) framhäver att de flesta organisationer har en CSR policy. 

Denna policy upplever de manliga respondenterna styr ledarnas arbete med 

jämställdheten. Därmed menar de att de inte kan uppleva någon märkbar skillnad 

mellan ledare som har det kvinnliga eller det manliga ledarskapets egenskaper i arbetet 

med jämställdhet. Författarna menar att oavsett om det är en ledare med ett kvinnligt 

eller manligt ledarskap upplever de att det är den övergripande policyn som är kopplad 

till CSR och jämställdhetsfrågor som har störst inflytande. Författarna framhäver dock 

att det finns skillnader i vilka verktyg de olika ledarskapsstilarna använder för att 

uppfylla dokumentets syfte. Därför kan inte de manliga respondenterna peka på att de 

ledare med egenskaper från det kvinnliga ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågan i 

större utsträckning som Wiengarten, Lo och Lam (2017) framhäver i sin studie. Vilket 

för oss vidare till att de manliga respondenterna inte upplever att ledarskapet i sig har 

någon stor påverkan för att uppnå jämställdhet inom organisationen. Den största vikten 

ligger i organisationens CSR policy som berör jämställdhetsfrågor. Organisationernas 

ansvar gällande CSR kopplat till jämställdhetsfrågor har även bidragit till ringar på 

vattnet. Det uppmärksammas främst genom att de manliga respondenterna upplevde att 

jämställdhetsfrågan inom ramen för CSR var en ickefråga på deras arbetsplatser, oavsett 

om det var ledare med manligt eller kvinnligt ledarskap som styrde. De betonade att det 
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var en självklarhet för dem att leva jämställt på arbetsplatsen. Den sortens 

initiativtagande som Fordham och Robinson (2018) förklarar att dagens organisationer 

har tagit i ett antal viktiga samhällsfrågor, däribland jämställdhetsfrågan, har bidragit till 

att det har blivit inpräntat att det ska levas jämställt på dagens arbetsplatser. Det ska 

dock understrykas att alla manliga respondenter menar att ledarskapet har en påverkan i 

den mening att det är trots allt ledaren som ska implementera den övergripande CSR 

policyn som finns inom organisationen.  
 

Denna påverkan framhävs mer på ett tydligt sätt hos de kvinnliga respondenterna. Det 

framgår att de kvinnliga respondenterna inte upplever att ett övergripande CSR 

dokument hade samma påverkan på en jämställd arbetsplats som de manliga 

respondenterna poängterade. Det faktum att många av de kvinnliga respondenternas 

upplevda orättvisor utspelat sig under ledare med ett manligt ledarskap leder oss in på 

det resonemang Wiengarten, Lo och Lam (2017) för gällande att de ledarna med det 

kvinnliga ledarskapet tenderar att arbeta med jämställdhetsfrågor inom ramen för CSR i 

större utsträckning än de ledarna med det manliga ledarskapet. Trots att de manliga 

respondenterna inte upplevde någon skillnad så kan vi se ett tydligt mönster hos de 

kvinnliga respondenterna och att de upplevde skillnad mellan de ledare som leder på ett 

manligt sätt och de ledare som leder på ett kvinnligt sätt i frågor gällande jämställdhet 

kopplat till CSR. 
 
 

Manliga respondenter Kvinnliga respondenter 

Kvinnliga 
ledarskapets 
arbete med 
jämställdhet 

Inget utstickande arbete 
med CSR. Följer den 
CSRpolicyn som finns 
på arbetsplatsen.  

Fokuserar på CSRfrågor och jämställdhet 
och verbalt uttalar de CSRmålen som finns 
på arbetsplatsen.	 

Manliga 
ledarskapets 
arbete med 
jämställdhet  

Inget utstickande arbete 
med CSR utan följer den 
CSRpolicyn som finns 
på arbetsplatsen.  

Fokuserar inte alls eller endast på någon 
CSRfråga. Fokuserar mer på de 
ekonomiska/vinstmaximerande frågorna 

Ledarskapets 
påverkan för att 
uppnå 
jämställdhet  

Manliga respondenter 
upplever inte att 
ledarskapet i sig inte har 
någon stor påverkan på 
jämställdheten.  

Kvinnliga respondenter upplever att det 
kvinnliga ledarskapets påverkan på 
jämställdheten är större än det manliga 
ledarskapets påverkan.  

Figur 9. Sammanställning av analysen. Egen figur. 
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet besvarar vi de frågeställningar som har presenterats i studiens 

inledning. Därefter presenteras forskningsbidraget och förslag på vidare forskning.  
 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för skillnader och likheter som 

finns mellan hur det manliga respektive kvinnliga ledarskapet arbetar med 

jämställdhetsfrågor inom ramen för sitt CSR arbete. Vi har kunnat se att det finns 

tydliga skillnader mellan hur de båda könen upplever de två ledarskapsstilarnas arbete 

med jämställdhetsfrågor inom ramen för CSR. Nedan besvarar vi de tre 

forskningsfrågorna som ligger till grund för studien. 
 

Upplever medarbetarna att det finns skillnader mellan hur det kvinnliga och manliga 

ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågor? 

 

En av upptäckterna som gjordes i denna studie är att det finns skillnader mellan hur 

medarbetarna upplever att ledare med det manliga och kvinnliga ledarskapets 

egenskaper arbetar med jämställdhetsfrågor inom ramen för CSR. Efter vår studie kan 

vi konstatera att kvinnliga medarbetare kan ange tydliga skillnader och likheter mellan 

hur ledare med dessa två typer av ledarskapsstilar arbetar med jämställdhetsfrågorna 

inom ramen för CSR på deras olika arbetsplatser. Del Mar Alonso-Almeida, Perramon, 

& Bagur (2015) och Lopez, Rechner, Olson-Buchanan (2005) studie gällande att ledare 

med det kvinnliga ledarskapets egenskaper lägger större vikt vid CSR-frågor bekräftas 

av de kvinnliga respondenterna. De kvinnliga respondenterna är dock inte alltid överens 

om varför de tror att de olika ledarstilarna leder på olika sätt.  
 

Till skillnad mot de kvinnliga respondenterna anser de manliga medarbetarna att det inte 

finns lika stora och tydliga skillnader och likheter gällande i vilken utsträckning de 

ledare med kvinnliga egenskaper och de ledare med manliga ledarskapets egenskaper 

arbetar med jämställdhetsfrågor inom ramen för CSR, vilket även Archer, Arntén, Olsen 

och Jansson (2016) framhäver i sin studie. De manliga medarbetarna upplever istället att 

arbetet med jämställdhet görs efter den CSR policy (Dahlsrud, 2008) som finns inom 

organisationen och att det inte spelar någon roll om ledaren besitter ett manligt eller ett 

kvinnligt ledarskap. 
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Vilka faktorer är utmärkande/störst mellan det kvinnliga och det manliga ledarskapet 

när det gäller arbetet med CSR och jämställdhet? 

 

De manliga respondenterna upplevde att den största skillnaden med jämställdhetsarbetet 

inom ramen för CSR låg i linje med de typiska karaktärsdragen för de olika 

ledarskapsstilarna. De ledare som styrde på ett typiskt kvinnligt sätt, genom att använda 

sig av mer stöttande, empatiskt och demokratiska ledarskapet, i det vardagliga arbetet 

styrde även på ett sådant sätt i jämställdhetsfrågorna.  
 

De kvinnliga respondenterna upplevde att den största skillnaden mellan de ledare som 

styrde på ett kvinnligt sätt och de ledare som styrde på ett manligt sätt i arbetet med 

jämställdhet inom ramen för CSR ligger i tydligheten och viljan i att göra en förändring 

på området. De kvinnliga respondenterna menar att de ledare som hade det kvinnliga 

ledarskapets egenskaper poängterade vikten av jämställdhet i större utsträckning än det 

manliga ledarskapet. Dessa typer av ledare har även varit tydligt med att förklara för 

medarbetarna hur organisationen ska jobba med dessa frågor. Vilket kopplas till en av 

det kvinnliga ledarskapets hörnstenar, nämligen att arbeta framtidsorienterat (Van 

Engen, 2012). De kvinnliga medarbetarna upplevde även att de hade mer att säga till om 

under ledare som karaktäriserades av det kvinnliga ledarskapet. Vilket speglar Jackson 

et al. (2014) betoning att flexibilitet är en av det kvinnliga ledarskapets styrkor. En 

annan stor skillnad som framhävs av de kvinnliga respondenterna är att de anser att 

deras synpunkter på olika områden har mynnat ut i förändringar i större utsträckning 

hos de ledare som byggt sitt ledarskap på det typiska kvinnliga ledarskapets egenskaper. 
 

Vilken påverkan har det manliga och det kvinnliga ledarskapet för att främja 

jämställdheten inom organisationen? 

 

Respondenterna i studien är överens om att ledarskapet har en viktig roll för att främja 

jämställdheten inom organisationen. De menar att den påverkan som ledaren har på en 

grupp människor inom organisationen kan användas till att främja jämställdheten inom 

organisationen. De kvinnliga respondenterna upplever dock att ledarskapet har en större 

påverkan för att främja jämställdheten än vad de manliga respondenterna upplever. De 

manliga respondenterna framhävde den CSR policy som finns inom organisationen som 

den största påverkan för att främja jämställdheten. Men där det manliga och kvinnliga 

ledarskapet har en viktig del i att implementera CSR policyn i organisationen. Från de 
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kvinnliga respondenternas synvinkel framgår det tydligt att ledarskapet innehar den 

största rollen för att främja jämställdheten inom organisationen. De upplever att CSR 

policyn är en viktig del men till skillnad mot de manliga respondenterna upplever de 

kvinnliga respondenterna att policyn inte är det som påverkar mest och därför inte har 

det största fokuset på arbetsplatsen. De kvinnliga respondenterna upplever istället att 

ledarskapets påverkan påverkar arbetsplatsens upplevda jämställdhet mest.   
 

6.2 Forskningsbidrag 

Studien har bidragit till att ge ökad förståelse för skillnader och likheter mellan hur det 

manliga respektive det kvinnliga ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågor, inom 

ramen för CSR, utifrån medarbetarnas perspektiv. De tidigare teorierna har påvisat att 

ledare med de olika ledarskapsstilarna jobbar på olika sätt med CSRfrågor. Denna 

studie ger stöd åt dessa teorier genom att studien kunnat påvisa att medarbetarna 

upplever skillnader i de olika ledarskapsstilarnas arbete med CSRfrågor specificerat mot 

jämställdhet.   Studien visar på tydliga skillnader mellan hur de olika könen upplever 

arbetet med jämställdhet. De manliga medarbetarna upplevde inte några skillnader i hur 

de olika ledarskapsstilarna arbetade med jämställdhetsfrågorna. De kvinnliga 

medarbetarna upplevde inga skillnader i den kvantitativa jämställdheten. De upplevde 

istället skillnader i den kvalitativa jämställdheten. Där de framhåller att det kvinnliga 

ledarskapet arbetade med dessa frågor i större utsträckning.  
 

6.3 Förslag till vidare forskning  

I denna studie har vi behövt avgränsa oss på vissa områden för att hinna göra klart 

studien inom den tidsram som satts upp. Vi har i denna studie utgått från de 

uppfattningar medarbetarna har haft angående deras ledare och gjort våra bedömningar 

utefter dessa. Detta har givit oss ett intressant resultat men som vidare forskning skulle 

vi rekommendera att det även gjordes observationer som ett komplement till de 

semistrukturerade intervjuerna. Med hjälp av observationerna skulle forskarna även 

kunna se hur ledarna jobbar med jämställdheten på företagen och inte enbart göra sin 

analys med hjälp av medarbetarnas upplevelser. Studiens upptäckt gällande att de 

manliga respondenterna inte upplevde någon skillnad i hur manliga respektive kvinnliga 

ledare arbetade med jämställdhet kan bidra till att man i framtida forskning genom 

observationer av de olika ledarna försöker urskilja om det finns någon skillnad mellan 

hur de olika ledarna arbetar med jämställdhet.  Eftersom denna studie utgår från 

medarbetarnas perspektiv hade det varit intressant att göra en liknande studie där man 
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även kopplar in ledarnas perspektiv. Detta för att se om det finns skillnader eller likheter 

i hur medarbetarna och ledarna upplever arbetet med jämställdhet inom organisationen. 
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Appendix  
 

Bakgrund:  

• Namn 

• Ålder 

• Kön 

• Utbildning:  

•  

Enkätfrågor: skala 1-5 (Där 1 är instämmer svagt och 5 instämmer i hög grad) 

 

• Antalet män och kvinnor är jämt fördelat på min arbetsplats.  

• Jag upplever att min ledare stöttar mig i mitt arbete på samma sätt som han/hon 

stöttar min kollega av motsatt kön.  

• Jag upplever att jag har lika mycket resurser att arbeta med som min kollega av 

motsatt kön.  

• Jag upplever att jag har samma möjlighet till en karriär inom mitt företag som 

min kollega av motsatt kön. 
 

Intervjufrågor 

 

• Vad betyder jämställdhet för dig? Och vilka aspekter inom jämställdhet anser du 

är viktigast? 

 

• Har ditt företag några tydliga mål i arbetet med CSR och jämställdhet?  

 

• Tycker du att din ledare arbetar aktivt med att främja jämställdhet? På vilket 

sätt? Finns det någon skillnad mellan de båda ledarna? Bedrivs det ett aktivt 

systematiskt jämställdhetsarbete? 
 

• Finns det något i arbetsmiljön som du uppfattar som icke jämställt? Språkbruk, 

attityder, arbetsrutiner etc.? Har ledaren någon roll i detta tror du? Är det någon 

skillnad mellan de två olika ledarna du har haft erfarenhet av?  
 

• Vilka jämställdhetsfrågor uppfattar du att din ledare tycker är viktiga på 

arbetsplatsen? (Exempelvis jämställda löner, fler kvinnliga chefer)? Upplever du 

att någon av dessa två ledarskapsstilarna värdesätter olika jämställdhetsfrågor? 



 

 B 

 

• Hur ser interaktionen ut mellan dig och ledaren i jämställdhetsarbetet på 

arbetsplatsen? Skiljer sig de två olika ledarna?   

 
 

 

Figur 8. Enkätsammanställning 1.  

 

 

Figur 9. Enkätsammanställning 3. Egen figur 

 

 
 

Fördelning	
män/kvinnor	på	
arbetsplatsen	

Lika	stöttning	 Lika	resurser	
Lika	

karriärsmöjlighe
ter	

Respondent	1	 5	 5	 5	 5	

Respondent	2	 4	 3	 5	 5	

Respondent	3	 1	 5	 4	 5	

Respondent	4	 5	 5	 5	 5	

Respondent	5	 4	 5	 4	 5	
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Manliga	respondenter	under	kvinnligt	ledarskap	
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Fördelning	
män/kvinnor	

på	
arbetsplatsen	

Lika	stöttning	 Lika	resurser	
Lika	

karriärsmöjligh
eter	

Respondent	6	 4	 5	 5	 5	

Respondent	7	 4	 5	 4	 5	

Respondent	8	 4	 5	 4	 5	

Respondent	9	 2	 5	 5	 5	

Respondent	10	 3	 3	 4	 3	
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Kvinnliga	respondenter	under	kvinnligt	ledarskap	

Respondent	6	

Respondent	7	

Respondent	8	

Respondent	9	

Respondent	10	
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Figur 10. Enkätsammanställning 3. Egen figur 

 
 

 

Figur 11. Enkätsammanställning 3. Egen figur 

 
 
 
 
 
 
 

Fördelning	
män/kvinnor	

på	
arbetsplatsen	

Lika	stöttning	 Lika	resurser	
Lika	

karriärsmöjligh
eter	

Respondent	6	 2	 2	 3	 4	

Respondent	7	 4	 4	 3	 4	

Respondent	8	 4	 5	 5	 5	

Respondent	9	 5	 5	 5	 5	

Respondent	10	 3	 3	 4	 3	
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Fördelning	
män/kvinnor	på	
arbetsplatsen	

Lika	stöttning	 Lika	resurser	
Lika	

karriärsmöjlighe
ter	

Respondent	1	 5	 5	 5	 5	

Respondent	2	 2	 2	 5	 4	

Respondent	3	 1	 5	 3	 5	

Respondent	4	 5	 5	 5	 5	

Respondent	5	 4	 4	 4	 3	
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Manliga	respondenter	under	manligt	ledarskap	
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